
1

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Cuprins:
ACHIZIȚII PUBLICE

Anunțuri de intenție

Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți ...................................................................................................................4

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga .............................................................................................................................6

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii ........................................................................................................................................ 13

Primaria orasului Ialoveni ............................................................................................................................................................................ 15

DÎTS a Primăriei mun. Bălți .......................................................................................................................................................................... 17

Pretura sectorului Rîșcani ............................................................................................................................................................................ 19

Primăria comunei Pănășești ....................................................................................................................................................................... 21

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ................................................................................................................ 23

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ................................................................................................................ 37

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ................................................................................................................ 84

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ..............................................................................................................130

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate ..............................................................................................................142

Serviciul Special pentru influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice...............................................................162

Direcția Generală Educație Orhei ...........................................................................................................................................................164

Primăria Logănești .......................................................................................................................................................................................166

Primăria comunei Grătiești .......................................................................................................................................................................168

Primăria mun. Strășeni ...............................................................................................................................................................................170

Anunțuri de atribuire

Agenția de Dezvoltare Regională Centru ............................................................................................................................................172

Agenția de Dezvoltare Regională Sud ..................................................................................................................................................174

Agenția de Dezvoltare Regională Sud ..................................................................................................................................................177

Instituția Publică Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare ”JOC” ........................................................................179

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni ................................................181

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni ................................................191

Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni ................................................193

Primăria mun.Strășeni.................................................................................................................................................................................197

Aparatul președintelui raionului Strășeni ............................................................................................................................................199

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” .......................................................................................................................201

Agenția Servicii Publice ..............................................................................................................................................................................203

I.P. Gimnaziul Maramonovca ....................................................................................................................................................................206



2

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” ...................................................................................................................................208

Inspectoratul General al Poliției ..............................................................................................................................................................211

Inspectoratul General al Poliției ..............................................................................................................................................................214

IP USMF ”Nicolae Testemițanu” ...............................................................................................................................................................216

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare ............................................................................................................220

Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare ............................................................................................................223

IMSP Spitalul Raional Cahul ......................................................................................................................................................................226

Consiliului raional Fălești ...........................................................................................................................................................................228

Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți ...............................................................................................230

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”...............................................................................................................................................232

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”...............................................................................................................................................235

Agenția „Apele Moldovei” ..........................................................................................................................................................................238

Agenția „Apele Moldovei” ..........................................................................................................................................................................241

Primaria mun.Ceadir-Lunga......................................................................................................................................................................244

Școala Profesională Soroca .......................................................................................................................................................................248

Primăria mun. Soroca ..................................................................................................................................................................................250

Primaria comunei Manta ...........................................................................................................................................................................252

Primăria comunei Stăuceni .......................................................................................................................................................................254

Primăria comunei Stăuceni .......................................................................................................................................................................259

Aparatul președintelui raionului Strășeni ............................................................................................................................................262

Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice ..............................................................265

Serviciul Fiscal de Stat ................................................................................................................................................................................268

Primăria Răciula, raionul Călărași ............................................................................................................................................................272

I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”...................................................................................................................................275

Consiliul Raional Soldanesti .....................................................................................................................................................................278

Centrul   Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de  Vârstă  Fragedă .....................................................................281

Primăria com. Iurceni ..................................................................................................................................................................................283

Muzeu Național de Artă al Moldovei .....................................................................................................................................................285

Primăria comunei Șuri, r. Drochia ...........................................................................................................................................................287

ACHIZIȚII SECTORIALE
Anunțuri de intenție

Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău” ........................................................................................................................................289

.A. ”Termoelectrica”  .....................................................................................................................................................................................292



3

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Anunțuri de atribuire

SA „CET-Nord” .................................................................................................................................................................................................295

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA ................................................................................................................ 299

Anunțuri de participare

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” ..................................................................................................................... 302

SA „CET-Nord” .................................................................................................................................................................................................305



4

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.  2 din 08.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Școala Profesională nr.4 

din mun. Bălți
IDNO 1007602003973
Adresa mun. Bălți, str. Iv. Franco 7
Numărul de telefon/fax 0231 7 2457
Adresa de e-mail a autorității contractante scoalaprof4balti@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante 0231 7 2457
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Dobrogeanu Vasile, 079608522,

vadobrogeanu@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în cad-
rul procedurii în SIA RSAP 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din 
mun.Bălți

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare lot 

în parte)

1 15800000-6 Produse alimentare kg
Lotul 1

Carne de porc

56 000,00

2
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 2

Carne de pasăre

245 625,00

3
15800000-6 Produse alimentare buc Lotul 3

Ouă

32 412,58

4
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 4

Produse lactate

51 834,00

5
15800000-6 Produse alimentare litri Lotul 5

Ulei vegetal rafinat

21 250,00

6
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 6

Fructe și legume

46 380,00

7
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 7

Crupe

70 577,50
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8
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 8

Diverse produse alimentare

6 119,45

9
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 9

Băcănie

6 972,00

10
15800000-6 Produse alimentare kg Lotul 10

Pâine

35 550,00

Valoarea estimativă totală                                           572 720,53

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere 
protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor 
programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor legisau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție −	 Prețul cel mai scazut pe lot

−	 Corespunderea specificației tehnice

−	 Prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

08.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr.           din  08.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșnea-
ga

IDNO 1003600150783
Adresa mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax 022 403 697
Adresa de e-mail a autorității contractante achizitiipublicescr@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Natalia Țurcanu 022 403 697 
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție Medico Sanitară Publică,

Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunuri-

lor/ serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fiecare 

lot în parte)

1 45453000-7
Lot 1. Lucrări de rep-
arare a pardoselei et. 

8 (secția 3,4)
1 lot Conform caietului de sarcini 

anexat și listelor de lucrări  2.035.413,33

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu 

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Da 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: 

Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea ce-
rințelor solicitate, pe lot.
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

-

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate -
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Conducătorul grupului de lucru:  __________________   Dragoș PIDLEAC             L.Ș.

Caiet de sarini

Obiectul:Reparația pardoselii et.8 secția 3,4 blocul principal în cadrul IMSP SCR,,Timofei Moșnega,, mun.Chișinău,str.
Nicolaie Testemițenu 29.

1.Descrierea general

IMSP Spitalul Clinic Republican se află   în sectorul Centru,mun.Chiținău.Clădirea a fost construită în 1977,confor nor-
melor în vigoare la data construcției, lucrările de reparație se vor efectua  în Blocul principal et.8. 

2.Informații și proiectare

Documentația de deviz elaborată în baza volumelor și verificată .

3.Materiale,compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

1)Șapa  din amestec  uscat autonivelantă

2)Mortar de ciment M 100

3)Grunt Betonocontact

4)Strat de umplutură din fibră de sticlă 5x5mm densitatea 120-160gr

5)Covor din PVC,clasa5(grupaT),antibakcterecid, prelucrat  împotriva  antimicrobilor, ciupercilor ,rezistent la treceri 
intensive. barieră  împotriva petelor,excluderea prelucrării cu mastic pe toată durata expluatării. Rezistent la  curatire 
prin slefuire.Structură omogenă pe direcția grosimii.

6)Adeziv pentru încleerea covorului PVC și plinta.

7)Emulsie pentru grunduirea suprafețelor

8)Profil pentru plinta de perete

9)Material de sudat covorul 

10) Suprafața pardoselii din covor PVC va avea 2 culori delimitate cu o fîșie (carniz) pe peremetrul  coridoarelor.Culo-
rile vor fi selectate de beneficiar la prezentarea monștrilor.

mailto:contestatii@ansc.md
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4)Solicitări

1. Ofertantul tebue să prezinte  certificatele specialiștilor atestați(diriginte  de șantier atestat) dovadă de expirență la 
efectuarea  lucrărilor  minium 1 scrisoare de recomandare  din partea altor beneficiari,pentru demonstrarea lucrărilor 
similare executate în ultimii 2 ani se va prezenta copia contractelor,Ofertantul va prezenta  devizul de cheltuieli,ga-
ranția pentru ofertă 1% din costul devizuliui,5%pentru buna executie la încheerea contractului,graficul și termenii la 
îndeplinirea lucrărilor planificate către îndeplinire.

2. Ofertantul o să specifice denumirea materialelor folosite ,o să prezinte certificate de conformitate sau fișa tehnică  
pentru materialele utilizate, agrement tehnic pentru materialele noi.

1) Mortar M100

2) Autonivelant

3)Betonocontact

4)Strat de umplutura de sticlă

5)Covor din PVC   

6)Adeziv (analogic STAUF)

7)Emulsie p/u grunduirea suprafețelor

8).La solicitare în decurs de 3 zile ,operatorul va prezenta monstrele pentru materialele de bază, care vor fi solicitate 
și utilizate  la efectuarea  lucrărilor .

5.Furnizarea ,păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor ți a terenurilor aferen-
te.

Materialele se vor transporta si păstra ,conform cerințelor producătorilor și furnizorilor.

6.Încercări ,instrucțiuni ,garanții, ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică  a construcțiilor  va fi completată  de executor ,semnată și transmisă  beneficiarului.

7.Remediera viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute  în termenul  garanției de buna execuție  vor fi înlăturate  de antreprenor, conform legislației în  
vigoare  din cont propriu.

8.Articole ,produse și piese necesare  instalațiilor 

Materiale certificate în  Republica  Moldova

9.Definiții

Investitor-persoană fizică sau juridică ,care plasează mijloacele  patrimoniale ,financiare ,proprii .împrumutate  sau 
sub formă de investiții pentru atingerea scopurilor comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor-persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract  de antrepriză  încheiat cu 
beneficiarul

Beneficiar-persoană fizică sau juridică  abilitată  de investitor ,care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă-documentație ,care stabilește un complex de norme ,reguli, prevederi , condiții obliga-
torii de respectat la proiectare ,executarea prospecțiunilor tehnice  și construcție, reparație capitală  a clădirilor și  
construcțiilor ,precum și la  fabricarea  elementelor ,articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect-set de documente, care cuprind  sistemul de materiale, calcul și texte  utilizate la reparația 
obiectului.

Furnizor-persoană fizică sau  juridică, care prin contract asigură  livrarea  consumatorului materiale  de construcție 
,utilaj. 

Defect- este orice parte  a lucrărilor executate  incomplect ,conform prevederilor contractului ,proiectului.

Șantier-este zona definită în datele contractului
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Lucrările –cerința contractului  ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

10.Cerințe privind calculul costului

Valoarea  ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012-,,Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru  lucrările 
de construcții  montaj prin metoda de resurse,, Lista cu cantități de lucrări pentru  devizele pe obiect se anexează.

11.Lista cu volumele de lucrări se anexază.

1. Denumerea beneficiarului de stat   

2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Pardoseli din linoleu medicinal la et.8 sectia 3 si4  al Spitalului 
Republican mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29

№

 crt.

Simbol norme 
şi Cod  resurse  

Denumire lucrărilor    

Unitatea 
de ma-

sura 

Volum

1 2 3 4 5
1. Et.8 Sectia 3

1.1. Coridor

1 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu
m2 171,2300

2 RpCK42E Desfacerea pardoselilor reci din plinte
m 93,6000

3 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ci-
ment m2 171,2300

4 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Betonocontact” 
intr-un strat, la pardoseli m2 171,2300

5 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 171,2300

6 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. 
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 171,2300

7 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 
10mm m2 171,2300
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1 2 3 4 5
8 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe suport exis-

tent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal 
omogen

m2 197,5000

1.2. Saloane

9 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu
m2 308,5000

10 RpCK42E Desfacerea pardoselilor reci din plinte
m 166,6000

11 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ci-
ment m2 308,5000

12 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Betonocontact” 
intr-un strat, la pardoseli m2 308,5000

13 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 308,5000

14 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. 
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 308,5000

15 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 
10mm m2 308,5000

16 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe suport exis-
tent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal 
omogen

m2 354,7800

2. Et.8 Sectia 4

2.1. Coridor

17 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu
m2 170,8900

18 RpCK42E Desfacerea pardoselilor reci din plinte
m 93,0000

19 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ci-
ment m2 170,8900
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1 2 3 4 5
20 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Betonocontact” 

intr-un strat, la pardoseli m2 170,8900

21 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 170,8900

22 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. 
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 170,8900

23 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 
10mm m2 170,8900

24 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe suport exis-
tent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal 
omogen

m2 196,5300

2.2. Saloane
25 RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleu m2 348,2300

26 RpCK42E
Desfacerea pardoselilor reci din plinte m 188,1000

27 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ci-
ment m2 348,2300

28 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart “Betonocontact” 
intr-un strat, la pardoseli m2 348,2300

29 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ci-
ment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 348,2300

30 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. 
lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 348,2300

31 CG56A Sapa din amestec de autonivelare “Nivelir”: grosime 
10mm m2 348,2300

32 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe suport exis-
tent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu 
suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linileu medicinal 
omogen

m2 400,4600

3. Alte lucrari
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1 2 3 4 5
33 RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 

60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m 
transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) t 74,0000

34 TsH92B Incarcarea deseuri dupa demolare
t 74,0000

35 TsI51C10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la 
distanta de: 30 km t 74,0000
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ANUNȚ DE INTENȚIE
Nr. 4  din 04.08.22 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic al Ministerului 
Sănătăţii

IDNO 1003600150716
Adresa mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

Numărul de telefon/fax 0 22 834 071
Adresa de e-mail a autorității contractante scms@ms.md, 

Pagina web oficială a autorității contractante http://scmsmps.md/,
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Alisa Nicov  0 22 834 071 , achizitii.scms@gmail.

com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea 
obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

https://mtender.gov.md/

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

IMSP/ prestarea serviciilor medicale

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/ 

serviciilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA(pentru fieca-

re lot în parte)

1 45000000-
7

Lucrări de reparație 
a încăperilor et.2-3 al 

IMSP SCMS, amplasat 
la str. Gr. Vieru 22

Lucrări de reparație

5 000 000

 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere prote-
jate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe 
de angajare protejată

Nu □+

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în te-
meiul unor legi sau al unor acte administrative

Nu □

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport calitate-preţ

mailto:scms@ms.md
http://scmsmps.md/
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

Iulie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile gu-
vernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene,  în continuare JOUE)

Nu □+

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __5__din__03 august 2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Ialoveni
IDNO 1007601008568
Adresa Str.Alexandru cel Bun nr.45
Numărul de telefon/fax 268 85-211, 268 22484
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.ialoveni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Elena Palii , 268 85-211

elena.palii1964@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

M-Tender,www.achizitii.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Autoritate publica locala de nivelul I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Uni-
tate de măsură Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45231300-8

Lucrări de construcție 
rețelelor de canalizare 
in sectorul Hutulreuca, 
Albeni din orașul Ialo-
veni (programul Satul 
European)

Conform caie-
tului de sarcini

Lucrări de construcție 
rețelelor de canalizare 
in sectorul Hutulreuca, 
Albeni din orașul Ialo-
veni (programul Satul 
European)

7 820 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Conform cerintelor de calificare si 
pretul cel mai mic
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

august  2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Surse de finantare-bugetul Primariei or.Ialove-

ni pentru anul 2022-2023

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __16__din__08.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante DÎTS a Primăriei mun. Bălți
IDNO 1015601000259
Adresa Republica Moldova, mun. Bălţi, piața In-

dependenţei, 1
Numărul de telefon/fax 0231-21034 (DÎTS); 0231- 54622, 0231-54623 

(SAP)
Adresa de e-mail ale autorității contractante serviciulachizitiipublice@gmail.com  dits.

achizitii@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante www.balti.md 
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Liliana Ceremuș, tel.

(0231)54622/54623
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

http://balti.md/transparenta/achizitii-pu-
blice/invitatii-de-participare 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Primăria mun.Bălți (organizatorul proce-
durii), DÎTS a Primăriei mun. Bălți  (bene-
ficiar/autoritate contractantă) – în baza 
Acordului de asociere

 
Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea achi-
ziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot în 

parte)

1 45453000-7

Achiziționarea lucrărilor 
de reparație la obiectul 

”Termoizolarea fațadelor 
școlii primare ”Spiridon 

Vangheli” nr.21 din str.Tu-
dor Vladimirescu, nr.16, 
mun.Bălți”, conform ne-

cesităților DÎTS a Primăriei 
mun.Bălți

1 buc

(lucrare)

Conform listei cu 
cantitățile de lucrări a 

caietului de sarcini

Executarea lucrărilor 
este prevăzută pentru 

3 ani, conform surselor 
de finanțare.

6 183 083,33 lei fără TVA//

7 419 700,00 lei cu TVA

anul 2022 – 

894 166,67 / 1 073 000,00

anul 2023 – 

2 644 416,66 / 3 173 300,00  

anul 2023 – 

2 644 500,00 / 3 173 400,00
 
 

mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
mailto:dits.achizitii@gmail.com
http://www.balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
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Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu R

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu R

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai mic preț fără TVA, cu îndepli-
nirea tuturor criteriilor de selecție și 
calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

septembrie

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu R

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 05.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Rîşcani
IDNO 1007601009853
Adresa MD -2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Numărul de telefon/fax tel.0(22)441098, 0(22)441191 
Adresa de e-mail ale autorității contractante pretura.riscani@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.rascani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vlad MELNIC, Oleg SUSLOV

Mihail FURCULIŢĂ
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii 
nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, 
direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi ac-
cesată documentația de atribuire)

SIA RSAP Mtender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Pretura sectorului Rîșcani - autoritate publică lo-
cală de nivelul al doilea 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, ser-

viciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 

fără TVA(pen-
tru fiecare lot în 

parte)

1 45200000-9 Consolidarea și valorifica-
rea vestigiilor arheologice 
a Muzeului Bisericesc 
(fosta casa a Mitropolitu-
lui Gavriil Bănulescu-Bo-
doni) din                 bd. 
Grigore Vieru, 11 mun. 
Chișinău

1 proiect În conformitate cu caietul 
de sarcini

3156900,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor atelie-
re protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul 
unor programe de angajare protejată

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii 
în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte 
administrative

Nu V

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Corespunderea cu documentația de atribuire; 
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea 
contractului: cel mai bun raport calitate-preţ, 
Factorii de evaluarea vor fi următorii: 

1.Preţul ofertei – 80 puncte.

2. Perioada de execuţie – 10 puncte.

3. Perioada de garanţie asupra lucrărilor – 10 
puncte. 

Total – 100 puncte.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de parti-
cipare pentru contractul/contractele la care se referă 
anunțul de intenție

Trimestru III, anul 2022.

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind achi-
zițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Co-
merțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în 
JOUE)

Nu V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice). 

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 08 august 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Pănășești
IDNO 1007601009439
Adresa s. Pănășești, rn. Strășeni
Numărul de telefon/fax 023777236; 023777225
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.panasesti@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante panasesti.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Bujoreanu Valeriu, 069293888
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP;

panasesti.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Instituție publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare 

lot în parte)

1 45000000-7

Extinderea sistemu-
lui de aprovizionare 
cu apă în comuna 

Pănășești

lot
Lucrări de extindere a sistemu-
lui de aprovizionare cu apă în 
comuna Pănășești

9 184 174,17

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție  10 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortope-
die pentru anul 2023

 Din 09.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea endoprotezelor conform 

necesităților IMSP Spitalul Clinic de Trau-
matologie și Ortopedie pentru anul 2023

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Nr. Denumi-
rea Bunu-
rilor

Specificația tehnică deplină solicitată Unita-
tea de 
măsură

Canti-
tatea

Prețul 
estimat 

Suma esti-
mativă 

Lotul 

nr. 1 

Proteza 

totala de 
genunchi 
de tip 
pivot me-
dial

Proteza totala de genunchi de tip pi-
vot medial

1. Com-
ponenta 
femurala  

- Sa fie confectionat din aliajc cobalt - crom 
(CoCr) ; 

- Componenta anatomica cu variante stan-
ga-dreapta; 

- Sa prezinte un design cu un radius constant in 
ambele planuri : sagital si coronal ;

- Sa prezente o grosime constanta a condililor 
postriori ; 

- Sa prezinte un singur radius de curbura la ambii 
condili, care se va extinde de la 0-90º 

- Sa prezinte un sânt prepatelar anatomic, adin-
cit ;

- Sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni ;

- Modalitate de implantare: cimentata ;

- Suprafata articulara sa fie lustruita 

- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării ; 

- Sa fie sterila;

Buc. 60 10000.00 600000.00

2. Com-
ponentul  
tibial 

- Sa fie confectionat din aliaj de titan sau cobalt 
crome (CoCr) ; 

- Sa prezinte o crestere proportionala  la dimen-
siuni ; 

- Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 
aripioare laterale ;

- Sa prezinte o panta posterioara, cu valori  de la 
3-7º; 

- Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid 
centromedular, cat si cu ghid extern ;

- Sa fie disponibil in minim 5 dimensiuni ;

- Sa prezinte un mecanism robust de fixare 
periferica al polietilenei, pentru a reduce micro 
miscari ; 

- Modalitate de implantare: cimentata ;

 - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 
ani la momentul livrării

Buc. 60 9000.00 540000.00
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3. Insert 
de polieti-
lena 

- Confectionat din polietilena cu greutate mole-
culara ultra inalta (UHMWPE) ;

- Sa prezinte variante stanga/dreapta ;

- Sa prezinte un design asimetric, partea mediala 
a insertului formind o depresiune sferica, conca-
va ; La randul sau partea laterala a polietilenei sa 
prezinte un design arcuat.

- Sa prezinte un design cu o conformitate inalta 
pe partea mediala ;

- Pe partea sa mediala, polietilena va prezenta 
marginile sale anterioare si posterioare inalte ;

- Impreuna cu condilul femural medial al compo-
nentului femural, insertul polimeric va forma o 
jonctiune constrinsa de tip « minge in cos ».

- Minim 5 inaltimi diferite pentru fiecare din cele 
minim 5 dimensiuni de tibie ; 

- Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 
mm -Modalitatea de implantare: sistem de prin-
dere periferica a insertului, cu elemente de stabi-
lizare mecanica la nivelul piesei tibiale; 

- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării

Buc. 60 4000.00 240000.00

4. Com-
ponent 
patelar 

- Confectionat din polietilena cu greutate mole-
culara ultra inalta (UHMWPE) ;

- Sa prezinte design sferic ;

- Minim 3 dimensiuni 

- Modalitatea de implantare: cimentata, sa pre-
zinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3) ;

- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării ;

Buc. 20 9000.00 180000.00

Set de in-
strumente 
în custo-
die

Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va 
corespunde următoarelor cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării contrac-
tului pînă la implantarea ultimei proteze existen-
te în stocul beneficiarului. 

3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea 
codurilor de instrumente din catalog și desene-
lor pentru acestea. 

4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina pro-
ducator.

5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat 
să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în 
decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a benefi-
ciarului

Buc. 2 -
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Ferestrau 
oscilator 
si burghiu 
pentru 
alezaj  în 
custodie

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiaru-
lui. 

3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la 
uzina producator.

5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi 
obligat să repare sau să înlocuiască uti-
lajul deteriorat în decurs de 72 ore de la 
solicitarea scrisă a beneficiarului.

Buc. 2+2 -

Lame 
pentru 
motor os-
cilant

Lame pentru motor oscilant Buc. 30 -

Total lot x x x x 1 
560000.00

Lotul

 nr. 2

PROTEZA 
TOTALA 
DE GE-
NUNCHI 
CIMEN-
TATA CU 
INTER-
SCHIM-
BABI-LI-
TATE 
COMPLE-
TA

Proteza totala de genunchi cimentata 
cu interschimbabilitate completa.
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compo-
nenta 
femurala 
primara  

- Sa fie confectionata din aliaj de 
CoCr;

- Sa fie disponibila varianta cu 
posterostabilizare;

- Modalitatea de implantare: ci-
mentata;

- Sa prezinte 3 raze de curbura;

- Sa prezinte minim 8 dimensiuni 
stanga / dreapta

- Suprafata interna sa prezinte o 
textura speciala pentru realizarea 
unei mantale de ciment cores-
punzatoare;

- Santul patellar extins;

- Suprafata articulara lustruita;

- Sa permita flexia de cel putin 
1500;

- Dimensiunea notch-ului sa fie 
constanta pentru toata gama de 
dimensiuni;

- Sa permita combinarea unei 
marimi de femur cu cel putin 6  
marimi de tibie;

- Sa fie sterila.

Buc. 100 11800.00 1180000.00

compo-
nenta 
tibiala pri-
mara  

- Sa fie confectionata din aliaj de 
titan;

- Modalitatea de implantare: ci-
mentata;

- Sa prezinte minim 7 dimensiuni 
universale;

- Pe suprafata inferioara sa prezin-
te o textura speciala pentru rea-
lizarea unei mantale de ciment 
corespunzatoare;

- Sa permita combinarea unei ma-
rimi de tibie cu cel putin 6 ma-
rimi de femur

- Sa prezinte sistem de prindere 
periferica a insertului;

- Sa fie sterila.

Buc. 100 6000 600000.00
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insertul 
tibial pri-
mar 

- Confectionat din polietilena ul-
tradensa UHMWPE;

- Sa prezinte varianta cu posteros-
tabilizare;

- Pintenul de posterostabilizare sa 
aiba dimensiune constanta pen-
tru toata gama de marimi;

- Muchiile pintenului de posteros-
tabilizare sa fie rotunjite;

- Sa aiba marginea anterioara in-
clinata pentru evitarea impinge-
ment-ului la nivelul tendonului 
patelar;

- Fiecare dimensiune de insert sa 
poata fi combinata cu cel putin 6 
dimensiuni de femur;

- Sa fie disponibile minim 7 di-
mensiuni;

- Sa fie disponibile minim 5 gro-
simi pentru fiecare dimensiune;

- Sa prezinte panta posterioara 
inclusa;

- Sa fie steril.

Buc. 100 2600.00 260000.00

com-
ponenta 
patelara - 

- Sa fie confectionata din polietile-
na ultradensa UHMWPE;

- Sa fie disponibile minim 5 diame-
tre;

- Modalitatea de implantare ci-
mentata;

- Sa prezinte 3 pini;

- Sa fie sterila.

Buc. 20 950.00 19000.00
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compo-
nenta fe-
murala de 
revizie 

- Sa fie confectionata din aliaj de 
CoCr;

- Modalitatea de implantare: ci-
mentata

- Sa prezinte minim 6 dimensiuni 
stanga / dreapta

- Suprafata interna sa prezinte o 
textura speciala pentru realizarea 
unei mantale de ciment cores-
punzatoare;

- Suprafata articulara lustruita;

- Sa permita flexia de cel putin 
1250;

- Sa permita utilizarea tijelor de 
extensie si a augmentelor distale 
si posterioare;

- Sistemul de prindere al tijelor: 
con taper si surub;

- Sa permita combinarea unei 
marimi de femur cu cel putin 5 
marimi de insert;

- Sa fie sterila.

Buc. 30 21000.00 630000.00

COMPO-
NENTA TI-
BIALA DE 
REVIZIE 

- Sa fie confectionata din aliaj de 
titan;

- Sa fie disponibile cel putin 6 di-
mensiuni universale;

- Sa permita utilizarea inserturilor 
de revizie sau primare;

- Pe suprafata inferioara sa prezin-
te o textura speciala pentru rea-
lizarea unei mantale de ciment 
corespunzatoare;

- Sa permita combinarea unei ma-
rimi de tibie cu cel putin 5 ma-
rimi de femur;

- Sa prezinte sistem de prindere 
periferica a insertului;

- Sa permita utilizarea de tije de 
extensie si augmenturi tibiale;

- Sa fie sterile.

Buc. 30 7800.00 234000.00
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INSERTUL 
DE REVI-
ZIE 

- Sa fie confectionat din polietile-
na ultradensa UHMWPE;

- Sa prezinte varianta cu posteros-
tabilizare;

- Sa aiba marginea anterioara in-
clinata pentru evitarea impinge-
ment-ului la nivelul tendonului 
patelar;

- Sa prezinte tija interna de ranfor-
sare a pintenului de posterosta-
bilizare;

- Fixarea pe componenta tibiala sa 
se faca prin presare si sistem su-
plimentar de fixare - surub;

- Fiecare dimensiune de insert sa 
poata fi combinata cu cel putin 5 
dimensiuni de femur;

- Sa fie disponibile minim 6 di-
mensiuni;

- Sa fie disponibile minim 7 gro-
simi pentru fiecare dimensiune;

- Sa fie steril.

Buc. 30 5500.00 165000.00

TIJE DE 
EXTENSIE

- Sa fie confectionate din aliaj de 
titan;

- Sa poata fi folosite atat pe femur 
cat sip e tibie;

- Disponibile cel putin 5 lungimi;
- Sa prezinte system de fixare prin 

con;
- Sa prezinte cel putin 6 diametre;
- Sa fie disponibile 2 variante: 

drepte si curbe;
- Sa poata fi utilizate cu sau fara 

adaptor de offset
- Offset-ul sa prezinte cel putin 3 

optiuni;
- Sa fie sterile.

Buc. 80 10000.00 800000.00

AUGMEN-
TUL TIBI-
AL 

- Confectionate din aliaj de titan;

- Sa fie disponibile cel putin 6 di-
mensiuni;

- Fixarea sa se faca cu surub;

- Sa fie disponibile cel putin 3 gro-
simi;

- Sa fie steril

Buc. 40 5400.00 216000.00
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AUGMEN-
TUL FE-
MURAL

- Confectionate din aliaj de CoCr;

- Sa fie disponibile pentru fixare 
posterioara si distala

- Sa fie disponibile cel putin 6 di-
mensiuni;

- Fixarea sa se faca cu surub;

- Pentru varianta posterioara sa fie 
disponibile cel putin 2 grosimi;

- Pentru varianta distala sa fie dis-
ponibile cel putin 3 grosimi;

- Sa fie disponibile cel putin 3 gro-
simi;

- Sa fie steril.

Buc. 40 5000.00 200000.00

COM-
PONENTA 
FEMURA-
LA DE RE-
VIZIE TIP 
BALAMA 

- Sa fie confectionata din aliaj de 
CoCr;

- Modalitatea de implantare: ci-
mentata

- Sa prezinte minim 6 dimensiuni 
stanga / dreapta

- Suprafata interna sa prezinte o 
textura speciala pentru realizarea 
unei mantale de ciment cores-
punzatoare;

- Suprafata articulara lustruita;

- Sa prezinte mecanismul balama 
preasamblat;

- Sa permita utilizarea tijelor de 
extensie si a augmentelor distale 
si posterioare;

- Sistemul de prindere al tijelor: 
con taper si surub;

- Sa permita combinarea unei ma-
rimi de femur cu orice dimensiu-
ne de insert;

- Sa fie sterila.

Buc. 5 44000.00 220000.00



32

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

COMPO-
NENTA TI-
BIALA DE 
REVIZIE 
BALAMA 

- Sa fie confectionata din aliaj de 
CoCr;

- Sa fie disponibile cel putin 6 di-
mensiuni universale;

- Sa permita utilizarea inserturilor 
de revizie sau primare;

- Pe suprafata inferioara sa prezin-
te o textura speciala pentru rea-
lizarea unei mantale de ciment 
corespunzatoare;

- Sa prezinte mecanism de limitare 
a rotatiei insertului;

- Sa permita o rotatie a insertului; 

- Sa permita utilizarea de tije de 
extensie si augmenturi tibiale;

- Sa fie sterila.

Buc. 5 19800.00 99000.00

INSERTUL 
TIBIAL DE 
REVIZIE 
TIP BALA-
MA 

- Sa fie confectionat din polieti-
lena ultradensa UHMWPE inalt 
crosslink-ata;

- Sa fie mobil;

- Sa prezinte o tija de ranforsare 
de cel putin 35mm confectionat 
din CoCr;

- Sa prezinte surubul de blocare al 
mecanismului balama;

- Sa fie disponibile minim 2 di-
mensiuni;

- Sa fie disponibile minim 7 gro-
simi pentru fiecare dimensiune;

- Sa fie steril.

Buc. 5 28500.00 142500.00

AUGMENT 
TIBIAL 
REVIZIE 
BALAMA

- Confectionate din aliaj de titan;

- Sa fie disponibile cel putin 6 di-
mensiuni;

- Fixarea sa se faca cu surub;

- Sa fie disponibile cel putin 3 gro-
simi;

- Sa fie steril

Buc. 10 10000.00 100000.00
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TIJE DE 
EXTENSIE 
TIBIALA 
BALAMA

- Sa fie confecționate din aliaj de 
titan;

- Sa prezinte variant cimentata si 
necimentata;

- Disponibile cel puțin 4 lungimi 
pentru ambele variante;

- Sa prezinte sistem de fixare prin 
infiletare;

- Sa prezinte cel puțin 2 diametre 
pentru variant necimentata;

- Sa fie sterile.

Buc. 10 11400.00 114000.00

Set de in-
strumente 
în custo-
die

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 
cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiaru-
lui. 

3. va fi în trusă de sterilizare specială cu 
indicarea codurilor de instrumente din 
catalog și desenelor pentru acestea. 

4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la 
uzina producător.

- 5. În caz de defecțiune, furnizo-
rul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în 
decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului

Buc. 1 -

Ferestrau 
oscilator 
si burghiu 
pentru 
alezaj  în 
custodie

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului până la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiaru-
lui. 

3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la 
uzina producător.

- 5. În caz de defecțiune, furnizo-
rul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în 
decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului.

Buc. 1+1 -
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Lame 
pentru 
motor os-
cilant

- Lame pentru motor oscilant Buc. 80 -

Total lot x x x 4 
979500.00

Lotul

 nr. 3

PROTEZA 
UNICOM-
PARTIMEN-
TALA DE 
GENUNCHI 
CIMENTATA 
CU INTER-
SCHIMBABI-
LITATE COM-
PLETA

Proteza unicompartimentala de ge-
nunchi cimentata, cu interschimbabi-
litate completa 

COMPO-
NENTA FE-
MURALA

- Sa fie confecționata din aliaj de 
CoCr;

- Sa fie disponibila varianta cimen-
tata si necimentata;

- Modalitatea de implantare: ci-
mentata;

- Sa prezinte minim 6 dimensiuni 
universale;

- Sa permită utilizarea atât pe 
compartimentul medial cat si pe 
cel lateral;

- Suprafața interna sa prezinte o 
textura speciala pentru realizarea 
unei mantale de ciment cores-
punzătoare;

- Grosimea implantului maximum 
6mm;

- Sa prezinte 2 pini cilindrici cu in-
clinare de 550 – 650 fata de aspec-
tul distal al implantului;

- Suprafața articulara lustruita;

- Raza de curbura constanta in 
plan sagital;

- Sa permita combinarea unei mă-
rimi de femur cu minim 6 mărimi 
de tibie;

- Sa fie sterilizat cu raze gamma in 
vid.

Buc. 20 10000.00 200000.00
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COMPO-
NENTA 
TIBIALA

- Sa fie confectionata din polietilena 
cu greutate moleculara ultradensa 
UHMWPE;

- Modalitatea de implantare: cimen-
tata;

- Sa prezinte minim 6 dimensiuni uni-
versale, increment 1mm;

- Sa prezinte minim 5 grosimi

- Suprafața articulara sa fie plata;

- Pe suprafața inferioara sa prezinte 
o textura speciala pentru realizarea 
unei mantale de ciment corespun-
zătoare si o chila liniara;

- Sa fie sterilizata cu raze gamma in 
vid.

Buc. 20 6000.00 120000.00

Set de in-
strumente 
în custo-
die

Setul de instrumente oferit gratuit în folo-
sință va corespunde următoarelor cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării con-
tractului pînă la implantarea ultimei proteze 
existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indi-
carea codurilor de instrumente din catalog 
și desenelor pentru acestea. 

4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina 
producator.

- 5. În caz de defecțiune, furnizorul va 
fi obligat să repare sau să înlocuias-
că utilajul deteriorat în decurs de 72 
ore de la solicitarea scrisă a benefi-
ciarului

Buc. 1 -

Ferestrau 
oscilator 
si burghiu 
pentru 
alezaj  în 
custodie

1. compatibil cu endoprotezele livrate 

2. va fi oferit pe toată perioada derulării con-
tractului pînă la implantarea ultimei proteze 
existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina 
producator.

- 5. În caz de defecțiune, furnizorul va 
fi obligat să repare sau să înlocuias-
că utilajul deteriorat în decurs de 72 
ore de la solicitarea scrisă a benefi-
ciarului.

Buc. 1+1 -
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Lame 
pentru 
motor os-
cilant

- Lame pentru motor oscilant Buc. 20 -

Total lot x x x x 320000.00
Total x x x x 6 859 

500.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere pro-
tejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor pro-
grame de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în 
temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte admi-
nistrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacita-
tea de exercitare a activității profesionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea articolelor angiografice și articolelor angiografice neuroradiologice intervenționale 
conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2023

Din 09.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea articolelor angiografice și 

articolelor angiografice neuroradiologice 
intervenționale conform necesităților IMSP 
Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 
2023

 
 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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d 
CP

V Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Unita-
tea de 

măsură

Cantit

atea

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 
contractantă

Valoarea 
estimativă

33
10

00
00

-1

1

Set intro-
ductor pen-
tru punctie 
arteriala 
femurala

bucată 200

Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: 
teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, val-
vă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. 
Material: teacă – PTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 
9 Fr, 10 Fr, 11 Fr; lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) ; aco-
perire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf 
conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor 
sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” 
sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostati-
că din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemo-
ragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injec-
tarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, 
măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. 
Teacă conține un inel radiopac incrustat pentru vizualizare 
sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente 
la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este am-
plasat într-un suport de plastic. Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

71200

33
10

00
00

-1

2

Set intro-
ductor pen-
tru punctie 
arteriala 
radiala

bucată 100

Set introductor pentru puncție arterială radială com-
pus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemosta-
tică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. 
Material: teacă – PTFE cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr; lun-
gime  obligatorii: 7 cm, 10 cm (suplimentar la cele obligatorii 
se se accepta si alte dimensiuni) ; acoperire hidrofilică; dilata-
tor din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re duce-
re posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din 
oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică 
din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragi-
ilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea 
substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsu-
rarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G. 
Teacăconține un inelradiopacincastratpentruvizualizaresporită-
și un inel de suturăpentrufixare. Tecile sunt rezistente la kinking. 
Toatecomponentele nu conțin latex. Setulesteamplasatîntr-un 
suport de plastic.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

36400
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3

Set intro-
ductor pen-
tru punctie 
arteriala 
radiala cu 
pereti sub-
tiri

bucată 10

Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE 
sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 
21 G sau 22 G și scalpel. Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și 
reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, 
concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel 
D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern 
– 5 Fr cu D intern de 6 Fr;  D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. L 
: 10 sau 16 cm. Valva hemostatică din silicon design ”cross-cut” 
pentru prevenirea hemoragiei. Dilatator ascuțit, conic din po-
lipropilenă, netraumatic. Forma vârfului conic TIF (integrarea 
totală a formei). Mini ghid: 0,018”, 0,021”, 0,025”. Acoperire hi-
drofilică cu proprietăți similare mucoasei. Cu sau fără marcator 
radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. Cu inel de sutura 
pentru o mai bună securizare a tecii.  Cu braț lateral prevăzut 
cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un 
click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea me-
dicamentelor, colectare de sânge, etc.  Cu sau fără obturator. 
Produs ”latex-free”.  Rezistente la kinking. Toate componentele 
sunt incluse într-o tăviță de plastic.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

6400

33
10

00
00

-1

4
Catetere 
diagnostice 
angiografie

bucată 100

Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. Ma-
terial: nylon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil 
cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. Hub 
transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și pre-
venire de kinking. Meșa cu împletire dublă asigură radiopacita-
te sporită și control al torsiunii. Pereți ultra subțiri asigură flux 
sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. 
Diametre obligatorii: 
4 Fr (diametru extern 1.40 mm, diametru intern 1.03 mm); 
5 Fr (diametru extern 1.70 mm, diametru intern 1.20 mm; 
6 Fr (diametru extern 2.00 mm, diametru intern 1.30 mm) (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. 
Lungime obligatorii: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm). 
Orificii laterale în unele configurații pentru sta-
bilizarea cateterului și livrarea omogenă a sub-
stanței de contrast sau a agenților terapeutici. 
Forme: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, 
BLK.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirma-
ta prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documen-
te tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  

27000



40

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI
33

10
00

00
-1

5
Cateter de 
suport peri-
feric

bucată 50

Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru ac-
ces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța con-
trast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice 
totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastiesubinti-
mală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept 
sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm 
pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateteru-
lui. Lungimi disponibile  obligatorii: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 
cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensi-
uni). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate 
teacă: 4 Fr. 3 markeriradiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziți-
onat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 
mm. Material markeri: Platinum (90%), Iridium (10%). Acoperire 
hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: 40 cm. Presiune ma-
ximă: 750 psi. O.D.: proximal - 1,39 mm; distal - 0,95 mm. I.D.: pro-
ximal - 1,05 mm; distal - 0,92 mm. Drept sau angulat.Autorizatie 
de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  

99000
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6
Cateter 
pentru 
suport

bucată 20

Microcatheter să fie transparent cu  un orificiu  la capă-
tul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 „ , 0.018 „ , 0.035 „. 
Capătul proximal să conțină un adapter stan-
dard pentru conectarea ușoară a accesoriilor .  
Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice. 
Să conțină nu mai putin de trei markeri plasati în-
tre straturile  cateterului – obligatoriu (markeri plasa-
ti pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate). 
Format din  două straturi : superficial - realizat dintr-un material 
foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe 
o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen. 
Cateterul trebuie să fie cu vârf conic.  
Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de 
la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta ( pen-
tru 0.014 „ și 0.018 „ ) și o distanță de 50 mm pentru  (0,035 „). 
Lungimea markerilor nu mai putin de 1,5 mm – obligatoriu. 
Forma mâner „guppy” pentru control ergonomic. 
Profilul distal : pentru 0.014 „ - 2F , 0,018 „ - 2.2F , 0,035 „ - 3.8F 
profilul proximal : . 0.014 „ - 3,0 F ; 0,018 „ - 3,4 F ; 0.035 „ - 4.8F. 
Lungime obligatorii:  65 , 90 , 135 sau 150 cm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  

50200
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7 Cate-ghid bucată 10

Tip “active support”: segmentul proximal este rigid, iar segmen-
tul distal flexibil, fiind astfel indicat in cazul unor leziuni stranse 
sau in cazul necesitatii unei pozitionari exacte Constructia “Full 
Wall Technology”: cateter ghid din teflon cu acoperire interioara 
si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare 
decat cateterele construite numai din teflon Dimensiuni obliga-
torii: I.D. 5F-0.058”; 6F-0.070”; 7F-0.080”; 8F-0.0088”  (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) Lungime: 
90/100 cm Curburi diferite Poate fi prevazut si cu gauri laterale 
Armat, varf atraumatic, marker radioopac proximal

8000

33
10

00
00

-1

8
Cateter de 
infuzie cu 
valva

bucată 2

 
Valva distala care sa permita folosirea si fara ghid de obs-
truare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare 
a ghidului pe durata administrarii solutiilor de infuzie. So-
lutiile de infuzie sa poata fi administrate prin adaptor uzu-
al tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. 
Utilizarea fara ghid care imbunatateste diametrul intern in-
traluminal, sa permita infuzia prin picurare sau pulverizare. 
Portiune de infuzie; cu marcaje radioopace la capa-
tul distal si proximal pentru vizualizare fluoroscopica. 
Diametru obligatorii::4Fr si 5Fr (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Ghiduri maxim admise: 0.035” si 0.038”   
Lungimi are portiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 
30cm, 40cm,  50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta 
si alte dimensiuni). Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

6840
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9 Teacă ghid 
scurt bucată 50

Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și 
ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acope-
rire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru 
teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre obligatorii: 5, 6, 7 și 8 Fr (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Valva 
de tip ”cross-cut” pentru asigurarea hemostazei. Strat interior 
din PTFE. 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimen-
tar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spira-
lat din aur la 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior 
(Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern obligatorii: : 5 Fr – 0,076” 
(1,9 mm); 6 Fr – 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – 
0,114” (2,9 mm). Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

114500
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10 Teacă ghid 
lung bucată 50

Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și 
ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Aco-
perire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru 
teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diame-
tre obligatorii:5, 6, 7 și 8 Fr (suplimentar la cele obligatorii se se 
accepta si alte dimensiuni). Valva de tip ”cross-cut” sau TBV (Tu-
ohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din 
PTFE. 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar 
poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spira-
lat de aur la 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exteri-
or (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern obligatorii: 5 Fr – 0,076” 
(1,9 mm); 6 Fr – 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – 
0,114” (2,9 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si 
alte dimensiuni). Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

164000
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11 Microcate-
tere bucată 5

Construcție: “jacheta” de poliuratan cu spire de tungsten; pa-
sul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind fle-
xibilitate crescuta tijei si push-abilitate a partii proximale. 
Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat me-
diu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester 
cu acoperire hidrofilica cu proprietati similare mucoasei. 
Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radiopac, L: 130 sau 150 cm, 
I.D.: 0.019”/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016” 
marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, pre-
siune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 
0.016”, compatibilitate particule de pana la 500 micrometri. 
Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, L: 130 sau 150cm, 
I.D.: 0.022”/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016” 
sau 0.018”, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capa-
tul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coi-
ls-uri de pana in 0.018”, compatibilitate particule de pana la  
500 micrometri si compatibilita-
te microsfere de pana la 700 micrometri 
Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 
sau 130cm, I.D.: 0.025”/0.65mm, compatibilitate cu 
arc ghid 0.021” inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur  
cu care vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, 
compatibilitate coils-uri de pana in 0.018”, com-
patibilitate particule de pana la 700 micrometri si 
compatibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri 
Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj ra-
dioopac, L: 130cm, I.D.: 0.027”/0.70mm, compati-
bilitate cu arc ghid 0.021” cu 3 cm coil-uri de aur  
cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungi-
me la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 
900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018” , 
compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, com-
patibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri 
Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul man-
drenului inclus in set. Angulatia dorita se obtine prin fixarea 
mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva se-
cunde la abori.

20500
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12
Arc ghid de 
diagnostic 
standard

bucată 20

Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, ”jachetă” din 
poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. 
Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre obligatorii: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038”. (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 
mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia). 
Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm,  50 mm, 80 
mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimen-
siuni). Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie 
de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirma-
ta prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documen-
te tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  
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13
Arc ghid de 
diagnostic 
lung

bucată 20

Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, ”jachetă” din po-
liuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură 
piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretanîmbogățit cu Wolfram. 
Acoperirehidrofilică: proprietățiasemănătoaremucoasei. 
Lungimi obligatorii: 220 cm, 260 cm, 300 cm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre obligatorii: 0,018”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038” (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Configurațiivârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), 
double angulation (Bolia). 
Lungimeavârfurfuluiflexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm,  50 mm, 
80 mm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte 
dimensiuni).  
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

22800
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Arc ghid de 
diagnostic 
stiff

bucată 150

Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din po-
liuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică. 
Vârf conic, atraumatic. 
Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă. 
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. 
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei. 
Lungimi obligatorii: 220 cm, 260 cm (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre obligatorii: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Configurații vârf: straight, angled, J (1,50 mm). 
Lungimea vârffului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm, 80 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de con-
formitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele co-
respunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata 
prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documen-
te tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  
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15

Arc ghid 
hidrofilic 
pentru 
proceduri 
periferice

bucată 80

Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: 
hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – ni-
tinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofili-
că; conexiune prin tehnologie dual core. 
Vârf conic, atraumatic. 
Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei. 
Lungimi obligatorii: 180 cm, 260 cm, 300 cm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre :: 0,014”, 0,018”, 0,035” (suplimentar la cele obligatorii 
se se accepta si alte dimensiuni). 
Configurație: 
Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, 
parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. 
Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, 
parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. 
Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, 
parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. 
Configurații vârf: angled – curbură 45o, straight. 
Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 50 mm  (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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16

Ghid pen-
tru angi-
oplastie  
utilizat in  
CTO

bucată 20

Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obliga-
torii se se accepta si alte dimensiuni). Miezului de susţinere din 
oţel inoxidabil. Acoperire hidrofilica. 
Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime obligatorii: 
190 cm si 300 cm  (suplimentar la cele obligatorii se se accepta 
si alte dimensiuni). 
Incarcatura la varf sa fie de 3,9 g.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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17

Ghid cu 
varf moale 
acoperit cu 
polimer

bucată 20

Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obliga-
torii se se accepta si alte dimensiuni).cu core-ul dintr-o piesa 
pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic.Cu un marker auriu la 
4.5mm de la vârf. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. 
Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime obligatorii: 
190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta 
si alte dimensiuni)., sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit 
Incarcatura la varf sa fie de 1,1g la 10mm  pentru extra suport si 
de 1 g la 10  pentru mediu suport. Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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18
Ghid utili-
zat pentru 

CTO 
bucată 20

Tehnologia metalică duală (hybrid), combi-
nând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului,                                                                                                                                     
           
oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru 
procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghi-
dare dirijabil, disponibil la lungïmi de obligatorii: 190 și 300 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Extremitatea distală este profilabilà. Marcajul brahial și ceI fe-
mural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de 
ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau  0,018” (0.48 mm) ajută la apre-
cierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a 
cateterului de ghidare atunci cànd se utilizeaza tehnica cu firul 
„la vedere“.  Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste 
gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare.  
Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate 
a vârfului . 
• Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii si-
nuoase 
• Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere 
îmbunătățită, alunecare și vizibilitate.Pentru ghidurile de 0.014 
tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. 
Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.
8g/14.9g/38.1g .Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.   
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19 Ghid tip 
extrasuport bucată 20

Varf de tip „coil design” cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o mane-
vrare sporită în cazurile complicate, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 
0.014”.  Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180 cm și 300 cm (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Radioopacitate: 3 cm distalitatea 
ghidului cu manevrabilitate sporită.Autorizatie de la producator. Certificat CE 
sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin sem-
natura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ 
prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicita-
re în termen de 5 zile.  
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20
Balon semi-
compliant 
coronarian 

bucată 10

Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea 
tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în 
cute pe lățimea balonului.  Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). Lungime 
shaft: 145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. Diametre 
balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 
3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte 
dimensiuni). Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Markeri radio-
paci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. Diametrul 
shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 
– 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru 
Ø 3.50 – 4.00 mm. Diametru de întrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 
10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. Presiune nominală: 6 atm. Presiune 
RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformita-
tii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata 
prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit 
- valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produ-
sului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre 
la solicitare în termen de 5 zile.  
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21

Balon 
non-com-
pliant coro-
narian 

bucată 10

Baloane PTCA RX noncompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea 
tehnicii ”kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute 
pe lățimea balonului.   
Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). 
Lungime shaft: 145 cm. 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. 
Diametre balon obligatorii: 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 
3.50 mm, 4.00 mm, 4.50mm, 5.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se se 
accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi balon obligatorii: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din 
PtIr. 
Diametrul shaft-ului obligatorii: 
Proximal: 1.9 Fr (0.63 mm). 
Mediu: 2.5 Fr (0.84mm). 
Distal: 2.6 Fr (0.86 mm). 
Diametru de întrare în leziune: 0,43 mm  (suplimentar la cele obligatorii se se 
accepta si alte dimensiuni). 
Presiune nominală: 12 atm. 
Presiune RPB: 20 – 22 atm în funcție de diametrul balonului.Autorizatie de la 
producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va 
indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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22

Balon pen-
tru pre și 
postdilata-
re perife-
rică

bucată 30

Balon de tip RX/OTW utilizînd dilatarea leziunilor stenotice sau 
ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, 
infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor ob-
structive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. 
Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura 
periferică. Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime 
utilă: 90 sau 135 cm. Materialul balonului: nylon. Plierea balo-
nului: 3 pliuri (Ø 3 – 9 mm), 5 pliuri (Ø 10 – 12 mm). Lungimi 
balon obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre disponibile balon obligatorii: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 
7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm (suplimentar la cele obligatorii se 
se accepta si alte dimensiuni). Presiune nominală = 8 – 10 atm. 
RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm; core wire 
cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili 
de adâncime la 90 și 100 cm. Diametrul shaftului distal – 5,7 
Fr (1,9 mm); proximal – 3,9 Fr (1,3 mm). Diametre disponobile 
obligatorii: 3,00 mm – 12 mm. Lungimi disponibile obligatorii: 
20 mm – 200 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta 
si alte dimensiuni). Compatibilitate introductor: Ø 3 – 8 mm – 6 
Fr; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inoxidabil încorporat 
în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. 
Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm; core wire cu vârf 
conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului 
distal – 5,4 Fr (1,8 mm) compatibil cu 5 Fr; 5,7 Fr (1,9 mm) com-
patibil cu 6 sau 7 Fr. Diametre disponibile obligatori:: 3,00 mm 
– 12 mm. Lungimi disponibile obligatorii: 20 mm – 200 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 
sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr 
în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire 
din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la 
împingere și trecere prin leziuni.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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23

Balon semi-
compliant 
pentru an-
gioplastie 
periferică

bucată 30

Baloane de tip RX. Balon semicompliant recomandat pentru 
pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase sau 
în vasele artificiale (grafts) din regiunile periferice, cu excepția 
celor cefalice, viscerale și cardiace 
Compatibilitate ghid: 0,018” 
Lungime utilă: 150 cm 
Materialul bașonului: Polyamide 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: 45 cm 
partea distală 
Diametre balon obligatorii: 2,00 – 8,00 mm (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi balon obligatorii: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Markeri radiopaci: 2 PtIr 
Plierea balonului: 3 pliuri pentru D 2,00 – 6,00 mm și 4 pliuri 
pentru D 7,00 – 8,00 mm 
Diametru shaftului obligatorii: 
Distal : 3,8 Fr (1,27 mm)  
Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) 
Diametru vârf: 0,024” (0,6 mm) (suplimentar la cele obligatorii 
se se accepta si alte dimensiuni). 
Construcția shaftului: hibrid hipotub din oțel inoxidabil și poli-
mer 
Presiune nomnală: 8 atm  
Presiune RBP: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului 
Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 – 3,00 mm 
și 4 – 28 sec restul dimensiunilor 
Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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24

Balon non-
compliant 
angioplas-
tie periferi-
că BTK

bucată 20

Balon OTW noncompliant pentru angioplastie periferică BTK.  
Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant. 
Compatibilitate ghid: 0,014”. 
Lungime shaft: 100 sau 148 cm. 
Materialul balonului: Nylon.  
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. 
Diametre balon: 1,25 - 4,00 mm. 
Lungimi balon obligatorii: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm  (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 
- 4,00 mm din PtIr. 
Plierea balonului: 2 pliuri pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 3 pentru Ø 
2,00 - 4,00 mm. 
Diametrul shaft-ului obligatorii:  
distal: 2,5 - 3,0 Fr în funcție de diametru. 
proximal: 3,2 - 3,6 Fr în funcție de diametru. 
Diametru vârf: 0,43 - 0,45 mm în funcție de diametrul balonu-
lui. 
Diametru de trecere: 0,66 - 1,40 mm în funcție de diametrul 
balonului  (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte 
dimensiuni). 
Presiune nominală: 6 - 8 atm în funcție de diametrul balonului. 
Presiune RPB: 14 - 20 atm în funcție de diametrul balonului. 
Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 1,25 - 1,50 mm 
și 4 - 28 sec pentru restul dimensiunilor. 
Compatibilitate introductor: 4 Fr. 
Forma balonului: brațul distal al balonului forma conică lungă, 
brațul proximal - scurt.

103200
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25 Cateter cu 
balon bucată 30

Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul  
0.035 „. Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace 
dublu. Presiune RBP  10-20 atm în dependență de dimensiunile ba-
lonului.. Lungime shaft obligatorii:   40,80 și 135 cm  (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).Rezistent la răsuciri  și 
ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de 
la fir la vârf cu  trecere bună prin  stenoze. Compatibil cu introductor 
5F pentru balon cu diametru  3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F 
pentru balon 12 mm.  
diametre obligatorii: =3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm  (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm  (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Autorizatie de la 
producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Cer-
tificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata 
prin semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospec-
te/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  
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26
Cateter 
periferic  cu 
balon

bucată 50

Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de 
marimea nu mai mult de 0.014 „.  
Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 
mm)  
Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,  
Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – 
obligatoriu. 
Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri  și ridare. Vârful conic pe 
toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la 
vârf cu  trecere bună prin  stenoze (pentru toate lungimile a balonului 
inclusiv 210mm). 
diametre obligatorii: =1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm  (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
lungimi obligatorii: =20-40-80-120-150-210 mm  (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).(Lungimea de 20 mm tre-
buie sa fie disponibila in mod obligatoriu). 
Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu.  
Partea proximală  1.24 “, distală - 0.99”. 
Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominal pina la 
presiunea de spargere nu mai mult de 7% 
Cantitatea pliulelor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 mm 
Deflatia rapida a balonului 
Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in ca-
teter. 
Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F 
Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in. 
Diametru partii proximale a staftului nu mai mult de 1,24 mm  
Diametru partei distale a staftului nu mai mult 0,99 mm 
Ghid compatibil  0,014.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu 
anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participan-
tului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In 
oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 
zile.  

174000
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Cateter 
periferic  cu 
balon utili-
zat în CTO

bucată 20

• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea 
nu mai mare de 0.018 „.  
• Diametre obligatorii:2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm  (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Lungimi obligatorii: 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm 
(Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obli-
gatoriu)  (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte 
dimensiuni). 
• Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm.  
• Dizain co-axial pentru  pusabilitatea ridicata a balonului si 
torcabilitatea sporita a ghidului. 
• Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala 
pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. 
• Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profilului nu mai putin 
de 3 mm. 
• Deflatia rapida a balonului. 
• Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata 
in cateter. 
• Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care in-
dica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea 
exacta a lui fata de leziune. 
• Markerii radioopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se con-
forma complet anatomiei vasculare tortuoase. 
• Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabili-
tate inalta prin leziunile complexe.  
• Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cate-
terului) – obligatoriu. 
• Lungime shaft 90-150cm.  
• Rezistent la răsuciri  și ridare(pentru toate lungimile a balonu-
lui inclusiv 200mm). 
• Partea proximală  1.24 “, distală - 0.99”. 
• Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de dia-
metru. 
• Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. 
• Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 
mm.  
• Diametrul partii distale a staftului nu mai mult 0,99 mm. 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

69600
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Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
obstructive 
cu lungimi 
extreme si 
manevrabi-
litate con-
tralaterala

bucată 30

Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata 
Diametre necesare pentru balon obligatorii: 3.0–12.0 mm  (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi balon obligatorii: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm  
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri 
platina- iridium 
Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei 
producatorului 
Diametru shaft 5-7Fr 
Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, pe-
netrabilitatii si reducerea colabarii. 
Lungime utilizabila obligatorii: 80, 130cm 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic 
Ghiduri compatibile maximum 0,035□ 
 Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti 
suplii, flrxibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea 
balonului in 6 pliuri.. 
Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la 
parcurgerea leziunii si in timpul inflatarii. 
2 Markeri radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice su-
prafata exterioara 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica co-
dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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24

Balon 
farmaco-
logic activ 
pentru 
interventii 
periferice 
femoropo-
pliteale si 
AV

bucată 5

Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropoplite-
ale si AV 
Balon OTW 
- diametere necesare; 4-7 mm 
- lungimi obligatorii: 40, 60, 80, 120 mm  (suplimentar la cele obligato-
rii se se accepta si alte dimensiuni). 
- presiune nominala; 8 atm 
- RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 
atm) 
- compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr si 7 Fr (in functie 
de diametrele balonului) 
- markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea 
balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic 
Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 130 cm  
Port pentru fir ghid si port pentru balon 
Compatibilitate cu ghid 0,035₺ 
Substanta activa pentru inhibitie neointimala:  Paclita-
xel in concentratie recomandat de peste 3,2 μg/mm²                                                                 
(in caz de deviatie participantul trebuie sa prezinte  studii clinice de 
eficienta a dozei)  
Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in 
proportie de 100%, hidrofilic si netoxic  
Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon 
care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele 
vasului  
Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie 
nedetectabila dupa 11-12 luni 
Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstre-
ze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica co-
dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

48250
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25

Balon PTA 
angioplas-
tie perife-
rica

bucată 20

• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai 
mare de 0.035 „.  
• Diametre obligatorii: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0,10,0-12,0-14,0 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Lungimi obligatorii: 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungi-
mea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Presiune nominală : 4-8 atm., presiune RBP – 7-28 atm, in functie de 
diametru. 
• Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la 
presiunea de spargere nu mai mult de 7%. 
• Cantitatea pliurilor pentru micsorarea profilului nu mai putin de 3 
mm. 
• Deflatia rapida a balonului. 
• Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in 
cateter. 
• Textura multistratificata a balonului care ii ofera o rezistenta si o pre-
siune RBP inalta in conditiile unui cross-profil mic (< 0,035) 
• Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica secti-
unea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de 
leziune. 
• Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru 
crosabilitate inalta prin leziunile complexe.  
• Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) 
– obligatoriu. 
• Lungime shaft 80-135cm.  
• Rezistent la răsuciri  și ridare 
• Compatibil cu introductor de 5F,6F,8F in dependenta de diametru. 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica co-
dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
cu abord 
anatomic 
dificil

bucată 30

 
Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata 
Diametre necesare pentru balon obligatorii:  2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 
6.0, 7.0 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimen-
siuni). 
Lungimi balon obligatorii:  20, 40, 60, 80, 120, 150 mm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 markeri 
platina- iridium 
Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm 
Diametru shaft 4Fr 
Lungime utilizabila obligatorii: 90, 130, 180 cm (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic 
Ghiduri compatibile: 0.014□ si 0.018□ 
Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr.Autorizatie de la produca-
tor. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit 
-valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certifi-
cat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  

110100
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Balon an-
gioplastie 
periferica 
pentru tra-
tamentul 
leziunilor 
extinse

bucată 20

 
Balon OTW  
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si 
repetata 
Diametre pentru balon obligatorii: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi balon obligatorii: 20,40,60,80,120, 150, 200, 250, 300 
mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimen-
siuni). 
Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoldat, 2 
markeri platina- iridium 
Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm 
Diametru shaft 3.9 Fr–4.2 Fr 
Lungime utilizabila obligatorii:  90, 130, 180 cm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Partea distala shaft acoperita hidrofilic 
Ghiduri compatibile: 0.014□ si 0.018□ 
Diametru intern pentru introductor obligatorii: 4 Fr: 4.0–5.0 x 
200 mm si  5 Fr: 5.0–7.0 x 250 mm (suplimentar la cele obliga-
torii se se accepta si alte dimensiuni). Autorizatie de la produ-
cator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie 
de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru 
produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - vala-
bil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalo-
gul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen 
de 5 zile.  
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Balon pen-
tru artere 
renale 

bucată 10

Balon de tip (Rx) pentru PTA. Compatibil cu ghid 0,018” 
Permite pasajul facil al leziunilor subocluzive 
Indicat in leziuni periferice cu predilectie carotidiene si renale 
Profil de intrare varf: 0,021” 
Diametre cuprinse intre  obligatorii: 2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5
.5,6.0,6.5,7.0 mm,  cu lungimi obligatorii: 20, 30, 40, 60, 80 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Lungime de lucru a cateterului: 135 cm 
Compatibilitate cu ghid de 0,018” 
Compatibilitate cu cateter de 6Fr si 7Fr pentru 6.5, 7.0 mm 
Diametru shaftului: distal 2,3 F, distal 3,0 -3,5 F 
Balon cu complianta controlata ce permite 17 bar RBP la menti-
nerea unei presiuni nominale de 7  bar 
Balonul si shaft-ul distal au strat de acoperire hidrofilic si PTFE 
pe Hypotub 
Markeri radioopaci fara profil de suprafata 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  32400
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Balon an-
gioplastie 
periferica 
BTK 

bucată 40

Cateter de dilatare OTW cu balon și schimb rapid tip (RX)  
Cu un ax proximal cu un singur lumen, un ax distal cu două lu-
mene și un balon aproape de vârful cateterului. Axul proximal 
sa fie un hipotub din oţel inoxidabil cu un conector 
luer-lock la capătul proximal (racord), pentru umflarea balo-
nului. Pe latura opusă, o construcţie de trecere ce va garanta 
transmiterea optimă a cuplului de împingere pe întreaga lungi-
me a cateterului. Primul lumen al axului distal este dedicat tre-
cerii firului de ghidare iar celălalt lumen, care sa se continue pe 
întreaga lungime a axului proximal până la racord, este dedicat 
umflării balonului. 
Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire 
de ghidare pentru a facilita avansarea cateterului către și prin 
stenoza ce trebuie dilatată. Portul de acces al firului de ghidare 
se sa fie la vârful cateterului, iar portul de ieșire la aprox. 28-30 
cm de vârf. Diametrul maxim al firului de ghidare este de 0,014” 
(0,36 mm). 
Ambalajul steril sa conţina un ac cu port pentru luer, pentru 
facilitarea 
spălării lumenului firului de ghidare de 0,014”, clemă pentru 
facilitarea manevrării cateterului și menţinerea acestuia în câm-
pul steril. 
Lungimea utilă a cateterului obligatorii: 120cm si 150 cm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Acoperire hidrofilca a balonului si a shaftului in portiunea dis-
tala 
Diametru: proximal 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft); 
proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (150 mm shaft) 
Compatibilitate introducator: 4Fr 
Balon forma tronconica cu lungimi obligatorii: 20, 40, 80, 120, 
150, 210 mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si 
alte dimensiuni). 
Presiune nominala: 7 atm 
BRP: 14 atm 
Diagrama de complianta inclusa in ambalaj 
Dimensiunea si presiunea inscrise pe record 
2 markere radioopace distal si proximal de balon 
Varf cu profil de 0,017 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  166800
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Stent ex-
pandabil 
pe balon

bucată 15

Stent montat pe balon prin sertizare 
Stent  matrice cu celulile deschise 
Rezistență radială înaltă 
Lungimea stentului  obligatorii: 12,17,27,37,57 mm (lungimea 
de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametrele obligatorii: 5-6-7-8-9-10 mm (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Markeri tantal la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru 
efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare 
Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obliga-
toriu 
Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 
Lungimea sistemului de livrare obligatorii: 80cm si 135cm (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Virf flexibil de forma conica  
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea 
precisa a locului de deschidere a stentului 
Stift flexibil 
Cateter de profil scazut  
Profulul transversal al sistemei 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 
inch. 
Balon semicompliant 
Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea 
nominală și presiunea de spargere 5% 
Lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm 
Diametru la presuinea nominala obligatorii:  5,6,7,8,9,10 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Presiunea de spargere,  nu mai mult de 12 atm 
Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micsorarea 
profilului  
Compatibilitatea cu introductor obligatorii: de 6 Fr si 7Fr (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Compatibilitate cu ghid de 0,035 
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta 
tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.  
Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de minim 90% 
dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in stu-
diu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau res-
tenoza si ocluzie. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  141450
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31

Stent peri-
feric  auto-
expandabil 
cu profil de 
5 Fr

bucată 30

Stent periferic  autoexpandabil cu profil  5 Fr 
Stent din nitinol cu diametre disponibile de obligatorii:  5,6,7,8 
mm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimen-
siuni) si lungimi de obligatorii: 20,40,60,80, 100,120,150 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compati-
bilitate pentru ghid de 0,035” 
Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu 
laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprie-
tăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor in spirală (tip co-
mutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea 
durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru 
flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea 
de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. 
Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lume-
nului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga 
lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult 
de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. 
Markeri din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei  stentului , 
numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. 
Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . 
Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sis-
temul de livrare  la deschiderea partiala sau totala a acestuia. . 
Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079” 
Cateter cu lungimi disponibile de obligatorii: 80cm , 120cm 
si minim 150 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta 
si alte dimensiuni), acesta din urma pentru acces brachial sau 
femural . 
Varful flexibil atraumatic in forma de conus. Marker distal pe 
virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locu-
lui de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu 
strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia 
manevrarii. 
Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o sin-
gura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii 
stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie 
sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner  
si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica. 
Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de 
cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si 
leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate).Autorizatie 
de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  378600
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32 Stent-graft 
periferic bucată 3

Stent-graft autoexpandabil din nitinol incapsulat cu 2 foite de 
PTFE tapetat la interior cu carbon (2%) ce scade gradul de tro-
mboza la nivelul protezei prin stimularea formarii unui neoen-
doteliu, prevazut cu marcari de tantal la periferie. Dimensiuni  
obligatorii: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm /40, 60, 80, 100, 120 mm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni), lun-
gimea shaftului obligatorii: 80 cm, 117 cm (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Ambalat individual 
cu sistemul de plasare. Termen sterilizare 5 ani. Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  

102465
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33
Stent pen-
tru artere 
carotide

bucată 10

Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: ma-
cro-mesa externa si micro-mesa interna, care divizeaza celule 
mari in 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 
mm2. 
Sistemul de livrare: RX. 
Lungimea utila: 143 cm. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014” si toate sisteme de protectie 
anti-emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr (pentru 
toate marimile ale stentului). 
Diametre obligatorii: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm  (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Structura din mese impletite, care permite autoajustare in arte-
re. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

262000
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34

Stent pe-
riferic cu  
flexibilitate 
crescută

bucată 20

Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de 
efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din 
spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere 
cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spirală (tip comu-
tare) pentru distribuire mai bună a sarcinii și îmbunătățirea 
durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru 
flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de 
sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Im-
posibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului 
vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungi-
me a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Grosimea pere-
telui stentului nu mai mult de 0,0088 mm.Lustruire electrolitică 
a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele 
stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU. 
Diametrul stentului  obligatorii:  5,6,7,8 mm  (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm  (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni) 
Markeri din tantal la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU 
Cantitatea markerilor nu mai puțin de 4,5,6  din fiecare capat în 
functie de marime. 
Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zeru OBLI-
GATORIU. 
Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare  în 
timpul divulgării și divulgării precoce. 
Fixarea parții proximale a stentului la cateter până la indeparta-
rea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU.Vârful este atașat 
la cateterul interior, la dezvăluire stentutului vârful și partea 
interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU 
Lungimea sistemei de livrare  nu mai puțin de   80 – 120 cm   
Stiftul are mai multe zone de mare flexibilitate 
Capatul proximal rigid al sistemei de livrare pentru îmbunătăți-
rea împingerii 
Varful flexibil atraumatic in forma de conus. Marker distal pe 
virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului 
de deschidere a stentului  
Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului 
Miner ergonomic la system de livrare pentru deschiderea sten-
tului 
Valva hemostatica 
Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch 
Toate dimensiunile stentului sunt  compatibile cu introductor  
6 Fr 
Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079”.Autorizatie 
de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  

194000
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35

Stent auto-
expandabil  
pentru 
artere iliace

bucată 5

• Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un 
singur tub prin tăiere cu Laser 
• Diametre disponibile obligatorii: 6,7,8,9,10,12 mm (suplimen-
tar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).  Lungimi 
disponibile  obligatorii: 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm  (su-
plimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibi-
litate pentru ghid de 0,035” 
• Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit 
de apozitie si fixare marginala a lui 
• Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea im-
perfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si 
cresterea rezistentei lui la fracturare 
• Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimen-
siuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului 
• Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie deschi-
sa si inchisa pentru implantarea uniforma pe toata lungimea lui 
(evitarea scurtarii si/sau alungirii stentului). 
• Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a 
stentului 
• Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minima-
la  
• Cateter cu lungimi disponibile de  obligatorii: 75cm, 120cm 
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Diametrul extern nominal al cateterului (profilul)  < 0,079” 
• Varful flexibil atraumatic in forma de conus. 
• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor sten-
tului pentru pozitionarea exacta a lui. 
• Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru 
pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului.  
• Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din 
sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia . 
• Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o 
singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplica-
rii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie 
sau modificarea pozitiei acestuia.  
• Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu mi-
ner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police 
• Sensibilitate tactila a manerului  si control auditiv la deschide-
rea stentului . 
• Valva hemostatica. 
• Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla, 
cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/
cm)  
• Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de 
cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si le-
ziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90% 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

48500
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36

Stent din 
Nitinol 
autoexpan-
dabil

bucată 10

• Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un 
singur tub prin tăiere cu Laser 
• Diametre disponibile  obligatorii:  5,6,7,8 mm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). .Lungimi dis-
ponibile  obligatorii:  20,40,60,80,100,120,150,200 mm (supli-
mentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibi-
litate pentru ghid de 0,035” 
• Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit 
de apozitie si fixare marginala a lui 
• Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea im-
perfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si 
cresterea rezistentei lui la fracturare 
• Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimen-
siuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului 
• Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa 
spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geome-
trie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezis-
tenta la rupere 
• Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. 
Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. 
Cateter cu lungimi obligatorii:  80cm , 120cm (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
• Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exteri-
oara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei 
de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului 
• Varful flexibil atraumatic in forma de conus. 
• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor sten-
tului pentru pozitionarea exacta a lui. 
• Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului  pentru 
pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. Sistem 
de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a sten-
tului in timpul manipulatiilor de pozitionare. Sistem de siguran-
ta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la 
deschiderea partiala sau totala a acestuia . 
• Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o 
singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplica-
rii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie 
sau modificarea pozitiei acestuia.  
• Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru 
lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si 
cu dispozitiv de rotire pentru police 
• Sensibilitate tactila a manerului  si control auditiv la deschide-
rea stentului. Valva hemostatica. 
• Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezo-
nanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpu-
lui magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) 
• Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate 
de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa 
si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 
90%.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie 
de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexe-
le corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie con-
firmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  158000
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37
Stent pen-
tru artere 
carotide

bucată 10

Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: ma-
cro-mesa externa si micro-mesa interna, care divizeaza celule 
mari in 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 
mm2. 
Sistemul de livrare: RX. 
Lungimea utila: 143 cm. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014” si toate sisteme de protectie 
anti-emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr (pentru 
toate marimile ale stentului). 
Diametre  obligatorii:  5 - 10 mm sau 10 - 50 mm (suplimentar 
la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Structura din mese impletite, care permite autoajustare in ar-
tere. 262000
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38
Microsfere 
pentru em-
bolizare

bucată 20

Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) 
Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in cateterul de 
livrare 
Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru 
o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. 
Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml mi-
crosfere si 4 ml solutie salina. 
Microsfere codate pe culori: 
Portocaliu: microsfere 75 micrometri 
Galben: microsfere 200 micrometri 
Albastru: microsfere 400 micrometri 
Rosu: microsfere 600 micrometri 
Verde: microsfere 800 micrometri 
Violet: microsfere 1100 micrometri 
Caracteristicele avansate de mentinere a omogenitatii suspen-
siei. 
Compatibilitate cu catetere de livrare de 4, 5 F, cu I.D.: 0,040”.
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  75600
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39
Set inflator 
cu mano-
metru tip A 

bucată 50

Conţine -  Contine:  
- seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloane-
lor,  de 20 atm.  
-  un robinet cu trei cai 
-  maner tip ”pistol” 
-  valva in ”Y” 
-  ”steering handle” dispozitiv de ghidare 
introducer pentru ghid de angioplastie 0.014’’.Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  49000
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40

Set inflator 
cu mano-
metru tip 
“B”

bucată 50

Contine:  
- seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloane-
lor tip ”piston” , valva hemostatica  cu sistem “bleedback” cu arc 
metalic 
Indeflator cu presiune de pana la 30 atm 
Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm 
Varianta cu doua valve pe sistem pentru proceduri cu multiple 
dispozitive. 
Setul sa contina si torquerul si introducerul.Autorizatie de la 
producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  51500
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41

Sistem de 
inchidere 
percutana 
a orificiului 
de punctie

bucată 70

Dispozitiv activ  pentru inchiderea vasculara efectiva si hemos-
taza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant 
Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile 
Dispozitiv compus din: 
-ancora intraarteriala 
-dop din colagen 
-sutura cu strangere automata 
-sa nu necesite compresie manuala 
-Ancora cu profil mic conceputa pentru  a se atasa strans de 
peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. 
-Inchidere mecanică activa 
-Componente complet bioabsorbable in maxim 90 de zile 
-procedura rapida 
-ușor de utilizat  
-confortabil pentru pacient 
-timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min 
-dispozitiv compatibil 6 si 8 F 
-studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta 
-complicatii reduse  
-Marcaj CE 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

208600
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42
Dispozitiv 
recuperare 
corp strain

bucată 2

Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare 
fragmente migrate accidental 
Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate opti-
ma 
Marker radioopac din platina 
Lungime  obligatorii:  60, 125, 150, 175 cm  (suplimentar la cele 
obligatorii se se accepta si alte dimensiuni); diametru  obligato-
rii:  2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm   (suplimentar la cele obligato-
rii se se accepta si alte dimensiuni). 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

25800
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43

 Set serin-
ga pentru 
angiomat 
model Me-
drad avut 
în dotare

bucată 50

Rezistenta la presiune nu mai  putin de 1200 psi, din polipropi-
len de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor 
de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap 
de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate 
standardele Luer posibile.Autorizatie de la producator. Certifi-
cat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul ofe-
rit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 
2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  
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44
Filtru vena 
cava con-
vertibil

bucată 2

Filtru conic, material -  cobalt chromium, non-feromagnetic , 
radio-opac, testat la 3Tesla. 
Auto stabilizare centrală, cu 8 cârlige, flexibil, indicat in Vena 
Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda per-
cutană. 
Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular.
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

68400
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45

Filtru distal 
pentru 
protectie 
embolica

bucată 10

Filtru distal pentru protectie embolica 
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor 
inferioare 
• Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”) 
• 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible 
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange”  
• Fir de capturare incorporat (disponibil de 190cm sau 320cm) 
• 5 Markeri de vizibilitate 
• Ac pentru irigare inclus 
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, 
disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm 
• 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm 
• Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zo-
nele tortuoase 
• Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe 
ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru 
a evita manipulari ce pot induce vasospasm) 
• Diametru ghid 0,014, Lungime OTW/RX: 320/90 cm.Autoriza-
tie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformita-
te in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespun-
zatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru pro-
dusul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   parti-
cipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente 
tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  
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46
Dispozitiv 
de control 
a ghidului

bucată 50

Dispozitiv de control a ghidului,  compatibil cu conductorii de 
pe 0,010 “(0,26 mm) până la 0,038” (0,97 mm). Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  

8200
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47

Cateter 
pentru re-
canalizarea 
lumenului 
arterial

bucată 2

Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial 
Sistem format din cateter si ghid  
Compatibilitate OTW 0.014” si 0.018” 
Nu necesita aparatura aditionala pentru functionare  
Varf atraumatic, angulat la 28°.  
Indicat si in leziunilor de sub genunchi 
Balon de forma plata, automodelant la umflare astfel ca sa pa-
trunda in lumenul adevarat al vasului, cu doua porturi de iesire 
pentru ghid. 
Dimensiuni balon in mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 
cm si 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm 
Dimensiuni cateter  obligatorie: 135 cm si 150cm  (suplimentar 
la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Compatibilitate 5 Fr 
Lungime ghid obligatorie:  300cm   (suplimentar la cele obliga-
torii se se accepta si alte dimensiuni). 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  23600
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48 Torquer bucată 20

Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu 
toate diameterele până la 0,022”.  Steril, jetabil. Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  3000
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49 Catetere 
hidrofilice bucată 30

 Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038” (0.97 mm), 125 cm, lungimea aco-
peririi hidrofilice 40 cm. configurari ale virfului: Headhunter, Be-
renstein, Straight Selective, Vertebral, Multipurpose.Autorizatie 
de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  28800
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50

Adaptor 
pentru 
kissing 
biballoon 

bucată 5

Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în 
bifurcații. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. Certificat 
CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea con-
formitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit 
-valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 
2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  2950
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51

Set steril 
getabil 
pentru 

intervenţii 
diagnostice 

bucată 100

1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru 
pacient, strat impermeabil, strat absorbant. 
Standard de performanţă pentru câmpurile sterile   EN 13795.  
1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 
6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de 
performanţă pentru câmpurile sterile – EN 13795.  
1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu 
stratificat. Standard de performanţă pentru câmpurile sterile – EN13795.  
1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona 
ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbţie (nu mai puţin de 6,5 
g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, 
dim. 70 cm. Bordurile adezive le câmpului impregnate în ţesătură (sî nu fie lipici 
cu 2 feţe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard 
de performanţă pentru câmpurile sterile – 13795. 
1 buc.: cearșaf 100x150 cm. Dublu stratificat.Standard de performanţă pentru 
câmpurile sterile – EN 13795.  
2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă  
1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu 
elastic  
4 buc.: Șerveţele pentru mâini din celuloză 
2 buc.: Halat chirurgical XXL, din fibre depolipropilen, nu mai putin de 5 tipuri 
de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu 
laser, se va exclude maneca cusuta cu acul. Lungimea manecilor - nu mai putin 
de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului - nu mai putin de 150 cm (±2 cm) din 
umeri pana la poale, latimea halatului - nu mai mica de 74 cm in zona axilara.  
1 pereche: 
Mănuși sterile, nepudrate N7, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezis-
tente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, 
rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin 
de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 μg/g 
(conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru 
protectie dublă și rezistența la rupere.  
3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate N8, din cauciuc deproteinizat, non-alerge-
ne, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; api-
rogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu 
mai putin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 
μg/g (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel 
pentru protectie dublă și rezistența la rupere.  
1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent  
1 buc.: Bol 125 ml cu filet si capac  
1 buc.: Bol renal  
1 buc.: Pinceta  
1 buc.: Forceps  
1 buc.: Tăviţă 2500 ml din polipropilen,color, cu „aripioare“  
1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator  
1 buc.: Bisturiu E11,  
1 buc.: Ghid angiografic minim 150 cm, J3, 0,034-0,036“  
10 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm minim 8 straturi 1 buc: Ac seringa 18G  
1 buc.: Ac seringa 21G  
1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm  
1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente  
1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente  
1 buc.:Bol pentru tubulatura. 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In 
oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  135000
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52

Set steril 
getabil 
pentru 

intervenţii 
endovascu-
lare majore

bucată 200

Set steril jetabil pentru interventii endovasculare majore, în componența setului: 
1. 1 buc.: Câmp angiografie -  240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată 
suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, 
cu grad înalt de absorbţie – minim 3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 
2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta 
lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale 
transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi 
sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la 
intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform 
standardului EN ISO 13938. 
2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 
6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorb-
ție - minim 500ml lichide. 
3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată 
suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polie-
tilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 
4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: 
strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 
55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața.   
5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm.  
6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri 
de fibre –SMS; b) Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu 
laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută 
cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la 
poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 
7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N8,0 – 3 pereche) - din 
cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu 
mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor meta-
lice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai 
putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la 
rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical 
în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, 
substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 
8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 
9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu 
elastic.  
10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea 
minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 
11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 
12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 
13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml.  
14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm).  
15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).  
16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, dinpolipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimeaminim 
9cm (+/-1cm) – pentruasigurareapozițieifermeaghiduluimetalic șiprevenireaalunecăriia-
cestuia.  
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit 
- valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ 
prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  432000
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53

Conector 
injectare 

sub presiu-
ne scurt

bucată 50

Transparent, lungime 120 cm, cu piesa rotativa male/female, 
flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Autori-
zatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespun-
zatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru pro-
dusul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   parti-
cipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente 
tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  18000
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54

Conector 
injectare 

sub presiu-
ne lung

bucată 50

Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/female, 
flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Autori-
zatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespun-
zatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru pro-
dusul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   parti-
cipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente 
tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru 
a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la 
solicitare în termen de 5 zile.  18000
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55 Conector Y 
mono- bucată 150

Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dis-
pozitiv de inserție. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  84000

33
10

00
00

-1

56 Conector Y 
duo- bucată 10

Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F. 
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. Dis-
pozitiv de inserție. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  5600
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57

Set inflator 
cu mano-
metru de 
presiune 
înaltă

bucată 20

Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea 
baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/
deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lun-
gimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  30000
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58

Balon de 
ocluzie 
hipercom-
pliant

bucată 3

Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pen-
tru suport, impingere, pentru o navigare remarcabila si un grad 
superior de conformare anatomica  
Baloanele hipercompliante create cu un plus de maleabilitate 
pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, ne-
regulate si complexe. 
Consta intr-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen 
care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru 
ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului. 
Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului 
de ghidare este inaintat catre sau dincolo de varful cateterului, 
acesta ocluzioneaza gaurile de umflare, permitand umfarea 
balonului prin gaurile laterale ale cateterului. 
Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vascula-
turii periferice si neurologice atunci cand se doreste o ocluzie 
temporara, oferind o tehnica de selectare a vasului sanguin 
prin ocluzie vasculara temporara, care serveste la oprirea sau 
controlarea selectiva a fluxului sanguin. 
Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intra-
craniene si tratarea vasospasmului. 
Eficienta dovedita in vasculatura asimetrica, asigurand o con-
formare supla pe structurile complexe, sunt destinate ideal 
pentru accesul distal si in anatomile unice si neregulate, cum ar 
fi geometriile in bifurcatie. 
Asigura stabilitate in aplicatiile pe vasculatura mare si mica, 
fiind concepute pentru o acoperire sigura si pentru a crea oclu-
zii stabile pe lumenele dificile intalnite in vasculatura mare si 
mica. 
Caracteristici: 
• Manevrabilitate datorata multiplelor grade de libertate 
• Trasabilitate excelenta si cuplu solid pana in anatomia distala 
• Etansare mecanica pentru un control sigur al umflarii 
Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida. 
Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10” in set. 
lungime utilizabila: 150 cm 
diametru balon obligatorii: 3 mm; 4 mm; 7 mm  (suplimentar la 
cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
lungime balon  obligatorii: 7 mm; 15 mm; 20 mm  (suplimentar 
la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
lungime varf: 2 mm 
diametru extern proximal: 2.8 F 
diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F 
compatibilitate ghid: .010’’ max. 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

35514
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59

Balon de 
ocluzie hi-
percompli-
ant alungit

bucată 3

Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate spe-
cial pentru suport, impingere, pentru o navigare remarcabila si 
un grad superior de conformare anatomica  
Baloane compliante, concepute pentru anevrisme ale peretilor 
laterali si pentru ocluziile solide 
Consta intr-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen 
care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru 
ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului. 
Atunci cand varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului 
de ghidare este inaintat catre sau dincolo de varful cateterului, 
acesta ocluzioneaza gaurile de umflare, permitand umfarea 
balonului prin gaurile laterale ale cateterului. 
Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vascula-
turii periferice si neurologice atunci cand se doreste o ocluzie 
temporara, oferind o tehnica de selectare a vasului sanguin 
prin ocluzie vasculara temporara, care serveste la oprirea sau 
controlarea selectiva a fluxului sanguin. 
Pot fi utilizate si la embolizarea cu balon a anevrismelor intra-
craniene si tratarea vasospasmului. 
Eficienta dovedita in vasculatura asimetrica, asigurand o con-
formare supla pe structurile complexe, sunt destinate ideal 
pentru accesul distal si in anatomile unice si neregulate, cum ar 
fi geometriile in bifurcatie. 
Asigura stabilitate in aplicatiile pe vasculatura mare si mica, 
fiind concepute pentru o acoperire sigura si pentru a crea oclu-
zii stabile pe lumenele dificile intalnite in vasculatura mare si 
mica. 
Caracteristici: 
• Manevrabilitate datorata multiplelor grade de libertate 
• Trasabilitate excelenta si cuplu solid pana in anatomia distala 
• Etansare mecanica pentru un control sigur al umflarii 
Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichida. 
Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10” in set. 
· lungime utilizabila: 150 cm 
· diametru balon obligatorii: 3 mm; 4 mm; 5 mm  (suplimentar 
la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
· lungime balon obligatorii:  10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm  
(suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
· lungime varf: 4 mm 
· diametru extern proximal: 2.8 F 
· diametru extern distal: 2.2 F 
· compatibilitate ghid: .010’’ max Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

35514
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60
Micro-ghid 
pentru 
MAV

bucată 5

Firul de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj din otel inoxidabil cu coil 
distal radioopac din platina. 
Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. 
Pentru un fir de ghidaj hidrofil marcat ca fir de ghidaj „de schimb”, 
portiunea proximala este acoperita cu politetrafluoretilena (PTFE). 
Firul de ghidaj de schimb faciliteaza schimbarea unui dispozitiv in-
terventional cu altul in vreme ce pastreaza pozitia firului de ghidaj in 
zona anatomica. 
In ambalajul steril se mai af!a un dispozitiv de torsionare pentru a 
ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a 
firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racor-
dul cateterului si/sau valva de hemostaza. 
Firul de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara ge-
nerala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in vasculari-
zatia periferica, viscerala si cerebrala in timpul procedurilor diagnosti-
ce si/sau terapeutice. 
Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in 
procedurile intravasculare. Orice tip de cateter introdus peste firul de 
ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel 
putin 0.1 mm (0.004’’) intre lumenul cateterului si firul de ghidaj. 
Firul de ghidaj hidrofil Mirage este proiectat pentru a oferi un plus de 
suport si selectivitate pentru navigare. 
Firul de ghidaj hidrofil Mirage este un dispozitiv de electie pentru 
accesul distal in malformatiile arteriovenoase si in alte vase afectate. 
Caracteristici: 
• siguranta:  acces atraumatic cu varf moale de tip coil si profil conic 
unic (diametru distal de 0.008”) 
• eficacitate: posibilitate de reformare a varfului si retentia formei si 
control precis al cuplului 
• simplitate: acoperire hidrofila lubrifianta si acces distal 
Dimensiuni: 
• diametru: .012’’>.008’’ 
• lungime totala: 200 cm 
• lungime coil: 10 cm 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica co-
dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

35615
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61 Micro-ghid bucată 5

microghid cu shaft 0.010’’ atat proximal cat si distal, permite 
navigare in vase mici spre medii; prevazut cu varf moale, drept, 
radioopac pe un segment de 3 cm, acoperire hidrofila de 170 
cm din total 200 cm, respectiv 300 cm de lucru. Autorizatie de 
la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  26000
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62

Microcate-
ter livrare 
spirale 
(coils) 

bucată 10

Capatul proximal al cateterului are incorporat un adaptor luer standard care 
permite fixarea accesoriilor. 
Cateterul are o tija proximala semirigida care se continua cu o tija distala flexi-
bila pentru a facilita avansarea cateterului in structura anatomica. 
Doi markeri radioopaci de la capatul distal faciliteaza vizualizarea fluoroscopi-
ca. 
Suprafata externa a cateterului este acoperita pentru a creste lubrifierea aces-
tuia. 
Microcateterul Echelon este destinat pentru accesul in sistemul neuro-vascular  
si in sistemul vascular periferic in scopul perfuziei selective controlate de agen-
ti terapeutici specificati de catre medic cum ar fi materialele de embolizare  si 
cele de diagnosticare ca de exemplu mediul de contrast. 
Solutia oferita de microcateterul Echelon pentru tratarea anevrismelor are un 
design robust, pe baza de nitinol, pentru plantarea sigura si stabila a coilurilor, 
atunci cand se doreste un efect minim de paint-brushing (vopsire-periaj). 
Microcateterul Echelon este proiectat pentru a naviga in orice sinuozitate. 
Tehnologia cu impletitura solida de nitinol a microcateterului Echelon cu densi-
tate progresiva, ofera: 
• echilibru intre forta de impingere si maleabilitate prin zone graduale si puncte 
de tranzitie 
• impingere proximala optima, stabilitate si suport 
• rezistenta la indoire si ovalizare minima pentru a mentine stabilitatea lumenu-
lui si pentru plantarea fiabila a dispozitivului 
Caracteristici: 
• banda proximala de marcare, nereactiva la fluor 
• varf flexibil ce poate fi reformat prin incalzire cu abur, cu benzi duale de mar-
care 
• compatibil DMSO 
• Fir ghidaj de maxim 0.014’’ 
Tehnologii: 
• Pebax - Constructie cu perete ultra-subtire - Rezistenta solida la impingere, 
ceea ce imbunatateste trasabilitatea cateterului si navigarea 
• Impletitura de nitinol - Superelasticitate datorata memoriei formei - Menti-
nere mai buna a formei pe tot parcursul procedurii; capacitate inegalabila de 
remodelare atunci cand aceasta este recomandata 
• Captuseala de teflon PTFE - Constructie cu perete ultra-subtire - Diametrul 
interior mare de 0.017” maximizeaza optiunile pentru agentul de embolizare 
Design: 
• Zona de actionare: cu 200% mai multa rezistenta la impingere 
• Zona de navigare: Raport 1:1 impingere/plantare; flexibilitate, dar cu rezisten-
ta la indoire, fara decompresii bruste 
• Zona stabila: Nu se ovalizeaza, superelasticitate 
• Zona moale: Mai moale, mai putin traumatic 
• Varf temperat: Mentinerea formei si capacitate de remodelare, rezistenta la 
oboseala 
Dimensiuni Echelon 10: 
• diametru extern: 2.1 F - 1.7 F 
• diametru intern: 0.017’’ 
• lungime utilizabila: 150 cm 
• compatibilitate ghid: 0.014’’ max 
• forma varf: drept, 45°, 90° 
Dimensiuni Echelon 14: 
• diametru extern: 2.4 F - 1.9 F 
• diametru intern: 0.017’’ 
• lungime utilizabila: 150 cm 
• compatibilitate ghid: 0.014’’ max 
• forma varf: drept, 45°, 90° 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In 
oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

64640
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63

Microcate-
ter pentru 
embolizare 
cu lichid 
embolic

bucată 5

Microcateterul este un cateter cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat 
perfuziei superselective de agenti terapeutici precum materialele de embo-
lizare si cele de diagnosticare precum contrast, in vasele de sange distale, cu 
tortuozitati. 
Cateterul are o tija semirigida proximala si o tija distala foarte fexibila pentru a 
facilita avansarea cateterului in structura anatomica a pacientului. 
Capatul proximal al cateterului are incorporat un adaptor luer standard care 
permite fixarea accesoriilor. 
Suprafetele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care mareste 
lubrifierea acestuia. 
Cateterul este destinat facilitarii retragerii cateterului in cazul in care cateterul 
se blocheaza in interiorul vascularizatiei. 
Portiunea distala a cateterului are incorporata o zona de detasare care permite 
detasarea varfului distal atunci cand forta necesara pentru a extrage cateterul 
depaseste forta pentru detasarea varfului. 
Cateterul are 2 benzi de marcare radioopace cu scopul vizualizarii pozitiei 
cateterului si a zonei de detasare: 
• proximal fata de zona de detasare 
• la capatul distal al cateterului 
Cateterul este ambalat impreuna cu un adaptor pentru seringa (50414). Acest 
dispozitiv, atasat la o seringa de 1 mL umpluta cu Onyx, va reduce spatiul mort 
din interiorul racordului luer al microcateterului. 
Reducerea spatiului mort din interiorul racordului este destinata minimizarii 
amestecarii potentiale a Onyx si DMSO in racordul cateterului in timpul conec-
tarii si injectarii. 
Microcateterul de administrare este destinat pentru accesul in sistemul neuro-
vascular in scopul perfuziei selective controlate de agenti terapeutici specificati 
de catre medic cum ar fi materialele de embolizare si cele de diagnosticare ca 
de exemplu mediul de contrast. 
Dimensiuni: 
• diametru proximal extern: 2.7 F (0.036 mm) 
• diametru distal extern: 1.5 F (0.020 mm) 
• diametru intern: 0.013’’ 
• lungime totala: 165 cm 
• lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm 
• forma varf: drept 
• compatibilitate ghid: 0.008’’, 0.010’’ 
• spatiu mort minim: >0.023 ml 
Caracteristici: 
• rata mare de presiune de spargere de 170 PSI (la o ora de utilizare a tehnicii de 
gaurire si apasare) 
• captuseala PTFE lubrifianta pe lumenul  interior pentru o interactiune exce-
lenta cu firul de ghidaj 
• forta de impingere proximala cu bobina din otel inoxidabil presupune rezis-
tenta ridicata la tractiune pentru o manipulare excelenta a cateterului in timpul 
navigatiei si pentru retragerea in siguranta a acestuia 
• ranforsare distala cu impletitura din nitinol asigura rezistenta foarte ridicata 
la rasucire, iar ovalizarea minima asigura stabilitatea lumenului pentru o livrare 
optima a lichidului embolic  
• varful detasabil reduce foarte mult riscul critic de acrosare a cateterului in 
timpul embolizarii lichidului embolic, in timp ce refluxul este permis si mo-
nitorizat, permitand timp maxim de injectare si o penetrare mai profunda a 
licjidului embolic 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In 
oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  

33500
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64

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovascu-
lara a ane-
vrismelor 
(Coils) 

bucată 20

Cerințe tehnice: Spirale flaming 3D. Spirale din platina cu 
diametru variabil al filtrului primar- 0.0115”, 0.0135”, 0.0145”. 
Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) 
pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% 
mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Dimensiuni: 
diametru 3-25mm,lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni 
disponibile). Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune 
instanta. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa 
beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze 
eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai 
putin de 5 ani.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau 
declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-co-
pie confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 
13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin 
semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ pros-
pecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul pro-
dusului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  166280
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65

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovascu-
lara a ane-
vrismelor 
(Coils) 

bucată 20

Cerințe tehnice: Spirale filing(super-soft) 3D & helical. Spire din 
platina cu diametru variabilal vfirului primar - 0.0115”,0.0125”,0
.0135”,0.0145”. Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm 
(minim 15 dimensiuni disponibile). Sistem detasare mecanic 
(fara cabluri):actiune instanta. Prevazute cu marker pentru 
manuala.Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, 
care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o 
perioda de nu mai putin de 5 ani.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  166280
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66

Spirale 
platina cu 
detasare 
mecanica 
pentru em-
bolizarea 
endovascu-
lara a ane-
vrismelor 
(Coils) 

bucată 20

Cerințe tehnice: Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical. Spire 
din platina cu diametru variabil al firului primar- 0.0115”,0.0125”
,0.0135”,0.0145”. Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm ,lungi-
me 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile). Sistem detesare 
mecanic(fara cabluri): actiune instanta. Prevazute cu marker 
pentru detasare manuala.Produsul sa beneficieze de studii 
clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost bene-
ficiile terapiei pe o perioda de nu mai putin de 5 ani.Autorizatie 
de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in 
functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatu-
ra   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul ofe-
rit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 
3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 
4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare 
în termen de 5 zile.  166280
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67
Cateter de 
suport in-
tracranian

bucată 5

Cateter intermediar cu profil foarte ingust destinat procedurilor 
neurovasculare, ofera suport si acces distal. 
Cateter cu functie de aspiratie, dedicat pentru tratamentul AVC 
Constructie: ranforsat atat prin impletire cat si prin rasucire 
Varful distal atraumatic, moale, drept, se poate preforma la 
abur 
Shaft dirijabil, rezistenta sporita la kinking 
Acoperire hidrofila superioara (60 cm din partea distala) 
Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal 
extern 0.068’’) sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru 
distal extern 0.0815’’). 
Permite acces distal in anatomie vasculara tortuoasa (sistem 
triaxial), cu posibilitate de aspirare a trombilor. 
Disponibil si in varianta pt extra-suport pentru proceduri  neu-
rointerventionale, diametru 5F cu partea distala moale de 9 cm. 
Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm si respectiv 
115 cm; varf drept. Autorizatie de la producator. Certificat CE 
sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea con-
formitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit 
-valabil-copie confirmata prin semnatura   participantului; 
2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  77250
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68 Lichid em-
bolic bucată 5

Lichid neadeziv 
Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) 
Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 
Microparticule de Talc in suspensie 
Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin 
microcateter compatibil. Vizibilitate superioara sub control 
angiografic si artefacte minime la CT de control. 
Precipitare in mediu apos cu solidificare dinspre suprafata 
externa spre cea interna Posibilitate de intrerupere si reluarea 
injectarii in orice moment pe parcursul procedurii. 
Referinte si Studii de cazuri publicate in literartura internatio-
nala de specialitate pentru indicatiile de folosire.  
Ambalat kit complet.Posibilitatea livrarii seturilor cu concentra-
tii de 2 tipuri: 
-pentru penetrarea maxima 
-pentru ocluziile cu current inalt 
Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. 
- flacon 6.0 ml EVOH 
- flacon 6.0 ml DMSO 
- seringi de 1 ml 3 buc. 
- adapter pentru microcateter.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  82385
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69 Flow-diver-
ter bucată 1

Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol 
și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate 
totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită 
o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu 
bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capa-
citatea de repoziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină 
și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027”. Diametre stent solicitate 
obligatorii:  3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 (suplimentar la cele obligatorii 
se se accepta si alte dimensiuni).  Lungimi stent - de la 15mm până 
la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm. Suport 
in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor.  Referințe la 
studii clinic - obligatoriu. Autorizatie de la producator. Certificat CE 
sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii 
cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie con-
firmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   participan-
tului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In 
oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 
zile.  150000
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70
Microcate-
ter pentru 
embolizare 

bucată 5

Microcateterul fotant cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat 
perfuziei subselective de agenti terapeutici speciali de catre medic 
cum ar ,,materialele de embolizare si cele de diagnosticare ca de 
exemplu mediul de contrast, in vasele de sange distale, cu tortuozitati. 
Cateterul are o tija proximala semirigida  si o tija distala foarte fexibila 
pentru a facilita avansarea cateterului in structura anatomica a paci-
entului. 
Capatul proximal al cateterului are încorporat un adaptor luer stan-
dard care permite fixarea accesoriilor. 
Cateterul prezinta un marker radioopac la capatul distal pentru a facili-
ta vizualizarea fluoroscopica. 
Suprafatele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care 
mareste lubrifierea acestuia. 
Microcateterul se poate utiliza cu stiletul, firul de ghidaj sau teaca 
dispozitivului de introducere pentru a mari rigiditatea portiunii distale 
in timpul introducerii în cateterul de ghidaj. 
Dimensiuni: 
• Lungime: 165 cm 
• Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml 
• Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F  
• Diametru intern: .015’’ > 013’’ 
• Lungime distala: 25 cm 
• Compatibilitate ghid: max 0.010’’ 
Caracteristici: 
• impingere proximala superioara: armare cu otel inoxidabil pe axul 
proximal 
• Segment distal moale: durometru variabil pentru o tranzitie distala 
lina 
• Armare robusta: armare cu panglica de nitinol in segmentul distal 
liber 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformi-
tate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil 
- copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica co-
dul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului 
prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  80105
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71

Dispozitiv 
revasculari-
zare / recu-
perare tro-
mbi – stent 
retriever  

bucată 40

Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru refacerea 
circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii 
care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de 
ocluzia vaselor intracraniene mari. 
Dispozitivul este destinat pentru utilizare in aparatul neuro-
vascular precum artera carotida interna, in segmentele M1 si 
M2 ale arterei cerebrale medii, in artera bazilara si in arterele 
vertebrale. 
Dispozitivul are pentru o orientare si o vizibilitate mai buna 
intraoperator: marcaj proximal, marcaje distale, teaca introdu-
catoare, fir de impingere si marcaj de siguranta pentru fluoro-
scopie. 
Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in 
refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular 
cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. 
Pacienții care nu sunt eligibili pentru administrarea intrave-
noasa de activator tisular al plasminogenului (t-PA I.V.) sau la 
care terapia cu t-PA I.V. nu da rezultate sunt candidati pentru 
tratament. 
Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem op-
timizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru 
imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea 
mai complicata anatomie.  
Impingatorul dispozitivului este mai mare, avand un diametru 
de 0.018’’ si o lungime de 200 cm. 
In combinatie cu un microcateter de 0.021’’, dispozitivul de 
revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil 
discret de angajare a trombului. 
Dispozitivul are un design parametric pentru o integrare dina-
mica a trombului.  
Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror dia-
metru este cuprins intre: 1.5 mm - 5.5 mm. 
Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017’’ (0.43 
mm) si 0.021’’ (0.53 mm). 
Dimensiuni obligatorii: 
• Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm 
• Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm 
• Lungime de la varful distal la marcajul de siguranta pentru 
fluoroscopie: <130 cm 
• Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm 
• Lungime fir de impingere: 200 cm 
• Marcaje radioopace distal vs proximal: 3-1, 4-1 
• Distanta dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 
mm, 10 mm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si 
alte dimensiuni):  
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  1310080
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72

 
Cateter 
ghid pre-
vazut cu 
balon de 
olcuzie  

bucată 40

Cateterul de ghidare cu balon este utilizat pentru facilitarea 
insertiei si ghidarii cateterelor intravasculare in anumite vase 
ale sistemului periferic si neuro-vascular. 
Prin umflare, balonul realizeaza ocluzia vasculara temporara in 
timpul procedurilor angiografice. 
Componente: 
• varf cateter 
• balon 
• lumen principal 
• conector aspiratie pentru balon 
Cateterul ofera optiuni in crestere, cu 4 marimi diferite. 
Spiralele impletite din otel inoxidabil ofera un raport echilibrat 
intre rezistentamecanica si rezistenta la indoire. 
Balonul este de tip conform, din silicon cu doua marcaje (pro-
ximal si distal) pentru o  pozitionare mai usoara si control al 
umflarii. 
Cateterele de ghidaj cu balon includ cea mai ampla gama de 
catetere de ghidaj cu balon, de la 6F la 9F, pentru aborduri radi-
ale pana la cele femurale.  
Tehnologia cateterului este conceputa pentru a obtine rezul-
tate clinice mai bune, reducand incidenta refacerii trombilor si 
aparitia embolilor distali. 
Este destinat blocarii temporare a fluxului sanguin, prin extin-
derea unui balon in interiorul vaselor de sange, in timpul inter-
ventiilor chirurgicale, cum ar fi: hemostaza in urgenta, hemos-
taza pentru interventii chirurgicale, perfuzia sangelui in vasele 
periferice si injectia arteriala pentru chimioterapie. 
Caracteristici: 
• maximizarea aspiratiei: lumenul amplu asigura forta superioa-
ra de aspiratie 
• minimizarea deteriorarii varfului: proiectat pentru a reduce 
ovalizarea, textura impletita a straturilor interioare si exterioare 
imbunatateste integritatea structurala 
• optimizarea livrarii dispozitivului: tuburile impletite suprapuse 
ofera rezistenta la indoire si un suport solid pentru livrarea dis-
pozitivului 
Dimensiuni obligatorii: 
• compatibilitate teaca: 7F, 8F, 9F 
• lungime varf: 3 mm 
• lungime balon: 6F+ (7 mm); 7F+ (7 mm); 8F (10 mm); 9F (10 
mm) 
• diametru extern: 6F+ (0.075’’); 7F+ (0.095’’); 8F (0.102’’); 9F 
(0.118’’) 
• diametru intern:  6F+ (0.051’’); 7F+ (0.067’’); 8F (0.075’’); 9F 
(0.085’’) 
• lungime efectiva: 6F+ (95 cm); 7F+ (95 cm); 8F (95 cm), 9F (92 
cm) 
• lungime totala:  6F+ (103 cm); 7F+ (103 cm); 8F (103 cm); 9F 
(100 cm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte 
dimensiuni):  
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de 
conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confir-
mata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 
pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semna-
tura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ 
documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezen-
tat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  530320
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73

Micro-
cateter : 
Destinat 
livrarii ma-
terialelor / 
substante-
lor de dia-
gnostic si 
tratament 
in sistemul 
vascular 

bucată 40

Microcateterul este un cateter cu un singur lumen, cu orifi-
ciu terminal, destinat sa fie introdus peste un fir de ghidaj 
orientabil in vasele de sange.Să fie compatibil DMSO. Su-
prafata externa trebuie sa fie hidrofila. Suprafata interna sa 
fie acoperita cu un strat PTFE. Realizat din otel inoxidabil 
ranforsat. Constructia proximala a cateterului sa fie semi-ri-
gida, iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun 
control si navigabilitate in sistemul vascular. Sa prezinte 
1sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibili-
tate. Constructia varfului cateterului sa permita modifi-
carea formei acestuia in prezenta aburului- steam-shape.                                                                                                                            
Dimensiuni: Microcateter diametru intern 0.018”,diametru 
extern proximal 2.7F/distal 2.4F, lungime totala 158 cm. Micro-
cateter diametru intern 0.021”,diametru extern proximal 2.8F/
distal 2,8F, lungime totala 135 cm. 258560
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74
Cateter 
suport in-
tracranial 

bucată 40

Cateterul de suport intracranian este un cateter cu un singur lumen, flexibil, din compozit cu rigiditate va-
riabila.Tubul cateterului este prevazut cu un invelis hidrofilic pentru a reduce frecarea in timpul utilizarii.  
Tubul cateterului de suport intracranian este vizibil la fluoroscopie. 
Lumenul interior al cateterului de suport  intracranian poate fi folosit impreuna cu fire de ghidaj cu 
diametrul de pana la  
0.038’’ (0,97 mm), pentru a ajuta la amplasarea sistemului cateterului.  
Capatul proximal al cateterului de suport intracranian este prevazut cu un adaptor Luer pentru a permite 
conectarea accesoriilor si infuzarea lichidelor prin sistem.  
Cateterul de suport intracranian este disponibil in diferite dimensiuni, pentru a se adapta preferintelor 
medicului si variatiilor anatomice.  
Cateterul este furnizat steril, non-pirogenic si este destinat numai pentru o singura utilizare. 
Cateterul de suport intracranian este indicat pentru introducerea dispozitivelor interventionale/de dia-
gnosticare in sistemul vascular periferic, sistemul vascular coronarian si sistemul neurovascular.  
Cateterul de suport intracranian este, de asemenea, indicat pentru indepartarea/aspirarea embolusurilor 
si trombilor noi si moi din vasele sanguine selectate din sistemul arterial, inclusiv din sistemul neurovas-
cular.  
Cateterul de suport intracranian are un design unic, robust, pentru pozitionarea versatila si controlata a 
dispozitivului.  
Cateterul este conceput pentru a oferi suport optim si ovalizare minima in procedurile de trombectomie 
mecanica in tratamentul anevrismului, precum si in tratamentul malformatiilor arteriovenoase/ fistulelor 
arteriovenoase. 
Designul bobinei de nitinol si pasul variabil al cateterului de suport intracranian ofera stabilitate si ovaliza-
re minima pentru controlul optim in procedurile neurovasculare. 
Diametrul interior mare,  de 5 F sau 6 F permite manipularea usoara a dispozitivului si microcateterului 
atunci cand se utilizeaza combinatii diferite pentru: 
• sistem embolic lichid 
• dispozitive de tip flow diverter si coiluri 
• contrast run 
• coiling asistat cu balon 
• extragerea/aspirarea trombilor și emboliilor moi, recente 
• coiling asistat cu stent 
Caracteristici: 
• coil din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului 
• manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala 
• adeziv polimeric - agent de lipire a straturilor 
• marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea varfului 
• captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici 
Diametrul interior mai mare (5F: 0.058” - 6F: 0.072”) ofera optiuni de tratament suplimentare: 
• Debitul mai mare permite  injectarea mai usoara a substantei de contrast si o vizualizare superioata 
• Rata si volume superioare de aspiratie 
• Captarea unor fragmente mai mari de cheag 
• Mai multa flexibilitate, permitand utilizarea unor combinatii de dispozitive diferite 
• Cu impletitura sa specifica, este un cateter de ghidaj durabil, cu un risc redus de ovalizare 
Cateter de suport intracranian  asigura o trasabilitate excelenta pe platforma de tratament optimizata: 
• Suport distal avansat 
• Asigura suportul necesar mai aproape de locul tratamentului, pentru o mai mare stabilitate in timpul 
plantarii si operationalizarii dispozitivului 
Cateterul de suport intracranian ofera o rezistenta foarte buna pentru o performanta optima: 
• Rezistenta excelenta la indoire, mentinand potenta lumenului pentru pozitionarea optima a dispoziti-
vului 
• Debit mare de aspiratie prin cateterul fara obturari 
Diametrul interior mai mare permite:  
• obtinerea unor trasee mai bune si livrarea mai multor catetere 
• captarea cheagurilor mari, oferind o aspiratie ampla in procedurile cu dispozitive de trombectomie 
mecanica 
• manipularea usoara a dispozitivului si micro-cateterului in: embolizarea cu coiluri asistata cu balon, 
embolizarea asistata cu stent, embolizarea cu dispozitive de tip flow diverter si in situatiile cu scurgeri de 
lichid de contrast 
Cateterul de suport intracranian  este durabil, demonstrand o rezistenta crescuta la ovalizare, asigurand 
astfel: 
• potența lumenului in cateterul de ghidare, permitand miscarea nerestrictionată a micro-cateterului 
• aspiratie superioara, chiar si in zone sinuoase: aspira picaturile scurse din cateter avand rezistenta marita 
la torsiune 
• potenta lumenului in anatomii sinuoase pentru o manipulare confortabila a micro-cateterului 
Cateterul de suport intracranian  are o trasabilitate crescuta presupunand o actionare minima la urmarire: 
• imbunatateste accesul distal, aducand punctul de sprijin mai aproape de locul de administrarea a trata-
mentului, crescand stabilitatea pentru livrarea si plantarea dispozitivului 
• permite accesul in imediata apropiere a trombului pentru o traversare stabila a acestuia in vederea 
pozitionarii dispozitivului de revascularizare si pentru aspiratie locala 
• aducerea distala a punctului de sprijin ofera stabilitate pentru manevrarea cu usurinta a cateterului si 
incovoierea redusa a micro-cateterului 
Dimensiuni obligatorii: 
• diametru extern: 5 F/0.070’’ max; 6 F/0.084’’ max 
• diametru intern: 0.058’’; 0.072’’ 
• lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm)  (suplimentar 
la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni):  
• forma varf: 5F (drept); 6F (drept, 25°) 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea con-
formitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   
participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   
participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul 
produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în 
termen de 5 zile.  672280
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75

Ghid 0.014”  
cu acoperi-
re hidrofila 
si insert de 
platina pt 
vizibilitate. 

bucată 40

Firul de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal 
radioopac. 
Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala. 
In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firu-
lui de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea 
firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. 
Firul de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la 
amplasarea selectiva a cateterelor in vascularizatia periferica si cerebrala in timpul proce-
durilor de diagnostice si/sau terapeutice. 
Dispozitivul de torsionare a firului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii firului de 
ghidaj in timpul procedurilor interventionale. 
Dispozitivul de introducere a firului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un 
racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza. 
Firul de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravas-
culare. Orice tip de cateter introdus peste firul de ghidaj utilizat cu firul de ghidaj trebuie 
sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06% mm (0.0025’’) intre lumenul cateterului si firul de 
ghidaj. 
Firul hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru 
mentinerea stabilitatii cateterului. 
Caracteristici: 
• urmarire: firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 
021 si 027 
• traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele 
dificile 
•  stabilitate: designul miezului firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea 
stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie 
• marker radioopac pe coil din platina 
• manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm 
• varf remodelabil: 2cm 
• capac din PTFE 
• miez din otel inoxidabil 
• nu se rasuceste: evita rasucirea firelor pentru a sustine performanta maxima 
• hidratare eficienta: se hidrateaza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna 
lubrifiere 
• forma varfului: formatare ”odată cu banda” pentru a mentine integritatea varfului 
Firul de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara probleme a sistemelor 021 si 
027 aferente livrarii dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-catetere-
lor destinate stenturilor. 
Firul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la 
varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. 
Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului 
pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea 
anevrismelor ,,cu gât larg’’. 
Firul de ghidaj are o camasa radioopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radioopacitatea 
permitand vizualizarea anatomiei cerebrale. 
Firul de ghidaj are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a var-
fului. 
Tehnologii:  
• Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: suport pe 
sina pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cuplu-
lui. Astfel, miezul firului de ghidaj este rasucit si calit pentru marirea cuplului. 
Tehnologia Microridge (tratare patentata a miezului firului de ghidaj) ce asigura: o naviga-
re distala imbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un prolaps redus al varfului. 
Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de prolaps, pentru a spori forta 
de impingere proximala si pentru a oferi suport  varfului distal. 
Dimensiuni: 
• diametru: .014’’ 
• lungime totala: 205 cm 
• lungime coil: 5 cm 
Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit 
- valabil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul producatorului/ 
prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a 
putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  284920
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76

Seringi 
pentru 
injectie cu 
precizie 
inalta

bucată 5

Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml.Au-
torizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de con-
formitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele co-
respunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata 
prin semnatura   participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru 
produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura   
participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ docu-
mente tehnice. 4.In oferta se va indica codul produsului oferit 
pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 
5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  9500
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77 Seringi bucată 100

Seringa sterila din 3 componente fara ac cu volume de 5 ml si 
20 ml cu conexiune de tip  Luer Lock.Autorizatie de la produ-
cator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie 
de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru 
produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   par-
ticipantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - vala-
bil - copie confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalo-
gul producatorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta 
se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen 
de 5 zile.  2000
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78

Sistema de 
perfuzie cu 
presiune 
inalta

bucată 100

Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie 
sol sub presiune pina la 4,5 Bar.Autorizatie de la producator. 
Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evalu-
area conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul 
oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura   participantu-
lui; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie 
confirmata prin semnatura   participantului; 3.Catalogul produ-
catorului/ prospecte/ documente tehnice. 4.In oferta se va indi-
ca codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform 
catalogului prezentat. 5.Mostre la solicitare în termen de 5 zile.  26000

 Valoarea estimativă totală 9661128
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □



83

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 

Din 09.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 
ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 
22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul 
liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziția centralizată a endoprotezelor conform ne-
cesităților beneficiarilor pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Denumirea 
poziție

Descriere Unitatea de  
măsură

cantitatea 
totală

Valoarea 
estimativă

1,1

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Cupă diferite 
dimensiuni

Cupă diferite dimensiuni -Cupă bipolară - con-
fecţionat din aliaj de Co Cr sau echivalentul 

său; - Diametre exterioare intre 42 si 56 mm cu 
increment de 2 mm; - Suprafata exterioara lustru-
ita; - Insertul de polietilenă: - Sa fie confectionat 

din polietilena cu greutate moleculara foarte 
inalta UHMWPE. - Sa fie steril. - Fixarea insertului 
de polietilena sa se faca printr-un mecanism de 
blocare. - Sa accepte capete de 28 mm. - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la mo-
mentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

235 1021709,5

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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1,2

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Cap diferite 
dimensiuni

Cap diferite dimensiuni - Sa fie confectionat 
din aliaj de CoCrMo sau echivalentul său ; - 
Sa fie disponibil in minim 4 dimensiuni ale 
colului - Sa prezinte variante de diametru 
exterior de 28mm diametru - Dimensiuni 

con interior: 12/ 14 mm - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

235 446633,01

1,3

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Tijă femurală 
necimentata 

diferite dimen-
siuni

Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni 
- Confectionata din aliaj de titan, acoperita cu 

strat de suprafață osteointegrativă, care crează 
stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni; - 
Tija cu forma conica ; Variantele standard si later-
alizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia 

individuala. - Tip de con interior cap femural: 
12/14 mm; - Pentru implantarea tijelor femurale 
se va utiliza același intrumentar. - Termen restant 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - Cat-
alogul producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - In-

strucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat 
sau altă limbă de circulație internațională (En-

gleză/Rusă) - la livrare

bucată

158 1101061,236

1,4

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Tijă femurală 
cimentata de 

diferite dimen-
siuni

Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni - 
Confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul 
său; - Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; 
- Sa prezine varianta standard si lateralizata; In 
minim 6 tipodimensiuni; - Pentru implantarea 
tijelor femurale se va utiliza același intrumen-

tar. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 
3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau 

declaratiție de conformitate în funcție de evalu-
area conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Certificat ISO 13485 pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului pentru 

produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

participantului - Instrucțiunea de utilizare tra-
dusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

82 425776,472
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1,5

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Restrictor pentru 
canal femoral

Restrictor pentru canal femoral - Confec-
tionat din polietilena supradensa; - Dis-

ponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru 
adaptare mai buna spre anatomia indi-

vidualizata; - Sa existe masuratorul pentru 
masurarea adincimii si diametrului de canal 

femural; - Sa se implanteze cu un instru-
ment special, - Termen restant al sterilizării 

nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Certificat CE și/sau declaratiție de confor-
mitate în funcție de evaluarea conformității 

cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura 

participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

pentru produsele oferite - catalog și/sau pli-
ant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea 

de utilizare tradusă în limba de stat sau altă 
limbă de circulație internațională (Engleză/

Rusă) - la livrare

bucată

62 30806,56

1,6

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Set de instru-
mente gratis în 

folosință

Setul de instrumente oferit gratuit în folos-
ință va corespunde următoarelor cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 
2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului pînă la implantarea ultimei 

proteze existente în stocul beneficiarului. 
3. va fi în trusă de sterilizare specială cu 
indicarea codurilor de instrumente din 

catalog și desenelor pentru acestea. 4. va 
fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea 

tijelor femurale cimentate și necimentate 
se va utiliza același intrumentar. În caz de 

defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare 
sau să înlocuiască utilajul deteriorat în 

decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

6 0

1,7

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Motor oscilant

Motor oscilant gratis în folosință 1. compat-
ibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe 

toată perioada derulării contractului pînă 
la implantarea ultimei proteze existente în 

stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) 
În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat 

să repare sau să înlocuiască utilajul dete-
riorat în decurs de 72 ore de la solicitarea 

scrisă a beneficiarului.

bucată

5 0

1, 8

Endoproteză 
bipolară de 
şold (cimen-
tata si neci-

mentată)

Lame pentru 
motor oscilant

 Lame pentru motor oscilant

bucată

63 23477,58
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2, 1

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

TIJA

 TIJA Confecționata din aliaj de titan. Aco-
perirea: titan poros (tjtan plasma spray) 
in partea metafizara a tijei; Să prezinte 

șanțuri longitudinale pe partea diafizara 
a tijei; Varianta de offset standard si offset 

lateralizat; Con 12/14 mm; Cel putin 10 
tipodimensiuni pentru fiecare varianta; 

Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant 
al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

540 5366304

2, 2

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

CUPA

CUPA Confecționată din aliaj de titan; Aco-
perirea cupei se va efectua prin suprafata 
poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de 
titan sau metal poros cu structura 3 D); Sa 

prezinte mecanism additional intern de fix-
are a insertului polimeric in cupa; Diametre 
externe prezente in minim 10 dimensiuni; 

Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea 
suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse 

la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni 
de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant 

al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

540 3414310,92

2, 3

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

INSERT

 

bucată

540 1173879
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2, 4

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

CAP

 CAP Confecționat din aliaj de cobalt crom 
(CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 
mm; Con 12/14 mm; Cel putin 4 dimensiuni 
de lungime; Sa fie steril; - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

540 1482441,48

2,5

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

Set de instru-
mente gratuit în 

folosință

 Setul de instrumente oferit gratuit în folos-
ință va corespunde următoarelor cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 
2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului pînă la implantarea ultimei 

proteze existente în stocul beneficiarului. 3. 
va fi în trusă de sterilizare specială cu indi-
carea codurilor de instrumente din catalog 

și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou 
(neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul 

va fi obligat să repare sau să înlocuiască 
utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la 

solicitarea scrisă a beneficiarului

bucată

10 0

2,6

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

Motor oscilant 
gratis în folosință

 Motor oscilant gratis în folosință 1. com-
patibil cu endoprotezele livrate 2. va fi 

oferit pe toată perioada derulării contractu-
lui pînă la implantarea ultimei proteze ex-
istente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou 
(neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul 

va fi obligat să repare sau să înlocuiască 
utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la 

solicitarea scrisă a beneficiarului.

bucată

10 0

2,7

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip 1

Lamele pentru 
motor

 Lame pentru motor oscilant

bucată

107 39874,62

3,1

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

TIJA

 TIJA Confecționată din aliaj titan; Acoper-
ire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; 

Fara coleret; Să prezinte variante de offset 
standard si lateralizat; Minim 10 tipod-
imensiuni pentru fiecare varianta; Con 

12/14 mm; Sa fie sterila; - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

260 1807028,34



89

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

3,2

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

CUPA

 CUPA Confecționată din aliaj de titan, 
acoperita cu titan poros asociat cu HA; 
Diametre externe prezente in minim 10 

dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional 
intern de fixare a insertului polimeric; Sa 
prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea 
suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse 

la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni 
de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant 

al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

260 1690758,42

3,3

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

INSERT

INSERT Confectionat din polietilena UHM-
WPE cross-linkata; Diametre pentru minim 
10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior 

al insertului sa receptioneze capurile 28, 
32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

260 758984,2

3,4

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

CAP

 CAP confecționat din aliaj de cobalt crom 
(CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 
mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni 

de lungime; Sa fie steril - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momen-
tul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă 
în limba de stat sau altă limbă de circulație 

internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

260 716997,84
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3,5

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

Set de instru-
mente gratuit în 

folosință

 Setul de instrumente oferit gratuit în folos-
ință va corespunde următoarelor cerințe: 

1. compatibil cu endoprotezele livrate 
2. va fi oferit pe toată perioada derulării 
contractului pînă la implantarea ultimei 

proteze existente în stocul beneficiarului. 3. 
va fi în trusă de sterilizare specială cu indi-
carea codurilor de instrumente din catalog 

și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou 
(neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul 

va fi obligat să repare sau să înlocuiască 
utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la 

solicitarea scrisă a beneficiarului.

bucată

55 0

3,6

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

Motor oscilant 
gratis în folosință

 Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

6 0

3,7

Proteza de 
sold totala 

necimentata 
tip II (HA)

Lamele pentru 
motor

Lame pentru motor oscilant

bucată

51 19005,66

4,1

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

TIJA

TIJA Confecționată din aliaj de titan; Con 
12/14mm; Suprafat sablata osteointegranta 
; Fara coleret; Să fie conică circumferențială. 

Sa prezinte proiemninete ascutite 
pe lungimea tijei; - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

10 314127,536

4,2

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

CUPA

CUPA Confecționată din aliaj de CoCr sau 
echivalentul sau; Acoperire prin titan poros, 
asociat cu HA; Fixare necimentată press-fit; 
Diametrele externe prezente în minim 10 

dimensiuni; - Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

10 135250,736
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4,3

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

Insert

Insert Confecționată din UHMWPE; 
Diametrul interior 22, 28mm ; Diametre 
44-62 mm; Sa prezinte desing retentiv; - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

10 37738,036

4,4

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

CAP

CAP Confecționat din aliaj de cobal crom 
(CoCr) Diametre 22,28 mm; Con interior 
12/14mm; Minim 4 marimi de lungime; - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

10 40843,536

4,5

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

Set de 
instrumente 

gratuit în 
folosință

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În 

caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să 
repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat 
în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a 

beneficiarului.

bucată

1 0

4,6

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

Motor oscilant 
gratis în folosință

 Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

1 0
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4,7

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 
monobloc 
necimintat 

cu cotil 
dubla 

mobilitate 
necimentata

Lamele pentru 
motor

 Lame pentru motor oscilant

bucată

3 2794,95

5,1

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

TIJA

TIJA confecționată din, CoCr sau echivalent. 
Prezenta centrorului sau cu autocentrare 

Con 12/14 mm Minim 4 dimensiuni - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

55 662713,7

5,2

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

CUPA

CUPA confecționată din CoCr sau Otel inox 
La exterior santuri pentru fixare mai optima 
a cimentului Diametrele externe prezente în 

minim 8 dimensiuni - Termen restant al sterilizării 
nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - 

Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

55 471414,9

5,3

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

INSERT

INSERT Diametrul interior 28,22 mm 
Confecționat din UHMWPE crosslinked. 
Diametrele externe prezente în minim 8 

dimensiuni : să prezinte design retentiv - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 

momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

55 225459,3
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5,4

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

CAP

CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 
dimensiuni de lungime Diametre 22,28 

mm - Termen restant al sterilizării nu mai 
mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

55 163970,4

5,5

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

Restrictor pentru 
canal femoral

Restrictor pentru canal femoral - 
Confectionat din polietilena supradensa; 

- Sa existe masuratorul pentru diametrului 
si lungimea canalului; - Sa se implanteze cu 
un instrument special. - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

55 0

5,6

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

Set de 
instrumente 

gratuit în 
folosință

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În 

caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să 
repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat 
în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a 

beneficiarului.

bucată

2 0

5,7

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

Motor oscilant 
gratis în folosință

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0
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5,8

Proteza 
totala de 

sold cu tija 
de revisie 

cimentata cu 
cotil dubla 
mobilitate 
cimentata

Lamele pentru 
motor

 Lame pentru motor oscilant

bucată

12 0

6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Tija femurală de 
revizie modular

Tija femurală de revizie modular - Sa fie confectionata 
din aliaj de titan , acoperita cu material poros pentru o 
buna fixare secundara - Dimensiunile sa varieze de la 

180 mm la 340 mm cu interval de la 5 la 10mm; - Sa aiba 
doua componente : proximala si distala, cu multiple 

posibilitati de combinare, oferind o modularitate 
crescuta prin combinarea oricarei componente 

proximale cu orice componenta distala. Componenta 
proximala -sa fie in doua variante- cilindrica si conica 

cu minim 5 dimensiuni: de la 60 la 100 mm - Sa 
prezinte gauri proximale pentru sutura de siguranta 

cu material nonmetalic. -Sa aiba suprafata rugoasa -Sa 
prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; -Sa 
prezinte geometrie redusa a gatului pentru a creste 

gradul de libertate al miscarii -Sa prezinte santuri 
longitudinale pentru imbunatatirea osteointegrarii -Sa 
existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in 
situ. Componenta distala -sa fie fara coleret -Sa existe 
compatibilitate stanga/dreapta -Sa se poate combina 
cu orice componenta proximala -Sa ofere posibilitatea 

de reglare a anteversiei, ±40°. - Componenta distala 
sa fie: curba si dreapta , cu amprente longitudinale, 

universale stanga/dreapta, pentru abord endofemural 
sau transfemural -Sa prezinte posibilitatea de cuplare 

a oricarui element distal cu orice element proximal 
indiferent de forma componentelor si de dimensiunea 
acestora ( tija dreapta sau curba, componenta conica 

sau cilindrica ) -Fixarea celor 2 componente sa se 
faca cu cheie dinamometrica -Pentru componenta 
distala curba sa se puna la dispozitie 2 suruburi cu 
ф= 4, 9mm si L intre 34mm si 52mm cu increment 
de 2mm -Sterilizare Componenta distala curba -Sa 

aiba lungimea ce cuprinde dimensiunile de la 150 – 
pina la 250 mm lungime si de la 15 si 23mm, cu ф de 
26mm si 28mm la cererea pe comanda speciala (17 
dimensiuni) -Sa prezinte curbura anatomica -Forma 

octogonala pe sectiune cu aripioare de fixare -Sa 
prezinte si posibilitatea de blocare distala statica 

sau dinamica cu suruburi pentru tijele mai mari de 
la ф= 18 mm si L= 200mm -Sa existe posibilitatea 

de zavorare distala cu minim 2 suruburi cu ajutorul 
unui sistem de ochire modular pentru L 200 respectiv 

260 Componenta distala dreapta -Sa aiba diferite 
lungime, variind de la 130 pina la 250 mm si sa prezinte 

diametre diferite, variatia fiind intre 15 si 25mm -Sa 
aiba aripioare de fixare, numarul variind de la 4-8, si 

sa fie tot mai turtita ventrodorsal functie de diametru 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 

momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 

anexele corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin 

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

pentru produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

20 745021,872
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6,2

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Cupa acetabulara 
de revizii

Cupa acetabulara de revizii Sa fie 
confectionata din tantal sau titan poros, 

cu structura 3 D. -Porozitatea materialului 
sa fie de minim 60% -Sa prezinte o 

elasticitate apropiata de cea tesutului osos; 
-Sa faciliteze integrarea tesutului osos si 
a tesuturilor moi , - Dimensiunile porilor 

sa fie de pina la 550μm, toti porii deschisi; 
-Materialul sa fie foarte stabil si rezistent 

la coroziune -Sa poata sa fie gaurit -Sa 
permita cimentarea unei cupe (un insert ) in 

interiorul acesteia,sau fixare necimentata. 
-Modalitate de implantare : necimentata 

-Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala 
cu suruburi - Termen restant al sterilizării 
nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 

- Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

70 2607576,552

6,3

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Insert crosslinked 
pentru cupa de 

revizii

Insert crosslinked pentru cupa de revizii 
-Modalitatea de fixare sa fie : prin cimentare 

sau fixare prin blocare in interiorul 
cupei metalice sau amplasat pe cale 

necimentata; -Insertul sa fie disponibil 
in varianta oblica, gradele variind de la 

10˚-20 ˚; -Insertul sa fie confectionat din 
polietilena inalt cross-linkata (5-10 MRad); 
-Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare 

pentru o buna cimentare in interiorul 
cupei, in cazul insertului cimentat sau 

mecanisme de fixare ferma - in cazul fixarii 
necimentate. -Oferta de baza sa includa 

insertul cu diametrul interior : 28mm 
si 32mm -Sa prezinte numar minim de 

dimensiuni ( diametre exterioare ) diferite: 
dimensiuni cuprinse intre 50mm-74mm 
cu increment de 2mm; -Instrumentarul 
sa fie complet cu toate probele pentru 

cupe si inserturi, asezat in cutii rezistente 
la sterilizari repetate - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

50 738363,68
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6,4

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Cap femural 
proteic

Cap femural proteic, confecționat din aliaj 
CoCr; Con 12/14 mm; Diametre externe 

variind fiind 22.2, 28, 32, 36 mm; Cel 
putin 4 dimensiuni de lungime pentru 
capuri de dimensiunea 28, 32 mm și 3 

dimensiuni de lungime pentru capuri de 
dimensiunea 22.2 mm; - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

75 306326,52

6,5

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Tija femurala 
necimentata 
de revizie tip 
monobloc.

 Tija femurala necimentata de revizie tip 
monobloc.- Confecționată din aliaj de titan;  

- sa prezinte un numar minim de 10 
dimensiuni; 

- sa fie conica in toate planurile; 
- sa fie conica circumferential; 

- sa prezinte microlamele pe toata 
lungimea si pe toata circumferinta ei 

pentru o ancorare in tesutul osos; 
- Suprafat sablata osteointegranta; 

- Fara coleret;  
- Sa permita implantarea in orice grad de 

anteversie; 
- Tip de con interior cap femural: 12/ 14; 

- Sa fie sterila.  
Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

50 1570637,68
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6,6

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Caja de 
ranforsare cotil

Caja de ranforsare cotil 
-sa fie confectionata din aliaj de Titan; 

- suprafata rugoasa, sablata ; 
- sa prezinte 2 aripioare una care se 

implanteaza in ischion si una care se fixeaza 
pe aripa iliaca; 

- anatomica cu variante stanga/dreapta; 
- sa fie disponibila in minim 4 dimensiuni 

pentru fiecare parte; 
- sa prezinte gauri pentru fixare cu suruburi 

pe toata concavitatea implantului; 
- sa se livreze impreuna cu minim 5 

suruburi designate pentru fixarea cajei; 
- sa se implanteze necimentata; 

- sa fie posibila cimentarea in interiorul 
cajei a unei cupe acetabulare cimentate; 

- sa fie sterila. 
Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

7 159021,4752

6,7

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

 Blocuri de 
augumentare 
acetabulare

- Sa fie confectionata din tantal sau titan; 
- Porozitatea materialului sa fie de minim 

80%; 
- Sa prezinte trabecule asemanatoare 

cu cele ale osului spongios, cu o 
interconectare a acestora de 100%; 

-Sa prezinte o elasticitate  si proprietati 
apropiata de cea tesutului osos spongios; 

- Sa prezinte forma de semiluna ; 
- Sa fie compatibil cu orice dimensiune de 

cupa ; 
- Sa prezinte gauri pentru stabilizare cu 

suruburi ; 
- Sa fie disponibil in minim 5  dimensiuni 

ale arcului de cerc de la 50 la 70mm; 
- Disponibil in minim 3 dimensiuni ale 

grosimii: de la 10mm - 30mm; 
-Sa se livreze impreuna cu 2 suruburi 

designate pentru fixarea augmentului ; 
- Sa fie sterile.  

Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

0 0
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6,8

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Blocuri de 
augumentare 

aripa iliaca

- Sa fie confectionat din tantal sau titan; 
- Sa prezinte forma de trapezoidala, zona 

care reface congruenta cotilului sa  prezinte 
forma de arc de cerc; 

- Sa fie compatibil cu orice tip de cupa; 
- Sa prezinte structura asemanatoare cu cea 

a osului spongios , structura trabeculara; 
- Trabeculele sa fie interconectate in 

totalitate; 
- Sa prezinte elasticitate si proprietati 
mecanice apropiate de cele ale osului 

spongios; 
- Sa prezinte gauri pentru stabilizare cu 

suruburi 
- Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni; 
- Sa prezinte augmente pentru crearea 

congruentei la aripa iliaca cu 3 variante de 
inclinare 

- Modalitate de implantare : necimentat 
- Sa se livreze impreuna cu 4 suruburi 

autotarodante ; 
- Sa fie sterile. 

Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

0 0

6,9

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Cupa cimentata 
dubla mobilitate

Confecționată din  aliaj de  CoCr sau 
echivalentul R[-1]C[-3];  

- Polisata la interior;  
- Suprafata externa rugoasa, acoperita prin 

titan poros asociat cu HA;  
- Diametre externe să fie prezente în minim 

8 dimensiuni 
- Sa fie sterila. 

Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

35 308164,976
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6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Insert polimeric 
pentru cupa cu 

dubla mobilitate

-Confecționat din polietilenă UHMWPE;  
-Diametre exterioare să fie prezente în 

minim 8 dimensiuni ;  
- Diametre interioare 22.2, 28 mm;  

- Sa prezinte desing retentiv; 
- Sa fie steril. 

Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

35 134256,976

6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Insert retentiv 
pentru cupa 

acetabulara de 
revizie

- sa fie confectionat din polietilena de tip 
Crosslink ; 

- sa prezinte santuri ecuatoriale si polare ; 
- diametrul interior de 28-32mm; 

- sa prezinte inel metallic ecuatorial pentru 
blocarea capului femoral in interiorul 

insertului; 
- sa fie sterilizat cu radiatii gamma ; 

- sa se livreze impachetat steril si individual 
Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

1 2956,436

6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Şuruburi de cupă

Şuruburi de cupă - Confecţionate din aliaj 
de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus 

- mărimi disponibile 20-50 mm - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării - Certificat CE și/sau 
declaratiție de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

245 197820,35
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6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Set de 
instrumente 

gratuit în 
folosință

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În 

caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să 
repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat 
în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a 

beneficiarului.

bucată

2 0

6,1

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Motor oscilant 
gratis în folosință

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0

6,2

Sistem de 
proteza 

totala de 
revizie a 
soldului

Lamele pentru 
motor

Lame pentru motor oscilant

bucată

35 32607,75

7,1

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Componenta 
femurală

Componenta femurală - Sa fie 
confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co 

- Cr) - Componenta anatomica cu variante 
stanga-dreapta; -Sa prezinte o textură 

specială pentru bună fixare a cimentului, 
opțional fixarea femurală antirotaţională 

augumentată prin doi pini - Condilii 
femurali posteriori sa fie ingrosati pentru 

cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - 
Să prezinte congruență între raza condililor 
femurali și insertul tibial - Sant prepatelar 
accentuat pentru un contact bun patela-

femur si reducerea stresului asupra patelei - 
Design care sa permita flexie cel putin pana 

la 130º - Dimensiunile de tibie si femur sa 
poata fi combinate intre ele, pastrandu-
se congruenta articulara. - Congruenta 

femuro-tibiala maxima - Suprafata 
articulara sa fie lustruita; - Suprafata de 

implantare sa fie rugoasa; - Modalitate de 
implantare: cimentata, (suprafata rugoasa) 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

160 1788768
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7,2

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Componenta 
tibiala

Componenta tibiala - Sa fie confectionata 
din aliaj Titan; - Sa fie universala SAU 

stanga/ drepta - Componenta tibiala sa 
prezinte posibilitatea de suprastabilizare 
si de transformare in proteza de revizie 
prin atasarea de tije de extensie scurte, 
in functie de necesitatile intraoperatorii 

-Profilul platoului tibial sa fie simetric 
si sa se adapteaza perfect la portiunea 

proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 
dimensiunile de tibie și de femur să 

poată fi combinate între ele, păstrîndu-se 
congruența articulară, astfel, o dimensiune 

de femur să se poată combina cu 3 
dimensiuni de tibie Fixarea insertului 
de polietelenă pe tibie să se facă prin 

sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, 
universale SAU stînga/dreatpa -Suprafata 

de implantare sa fie rugoasa, mata; 
-Modalitatea de implantare cimentata; 

-Sa permita corecta pozitionare cu ghid 
centromedular sau extern; -Sa prezinte 
un dop filetat distal pentru posibilitatea 

fixării tijei de extensie; - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

160 914259,2

7,3

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Augmente tibiale

Augmente tibiale Sa fie confectionate din 
aliaj de titan -Adaptate la zona de deficit 
osos ce necesita augmentare Disponibile 
în minim 2 dimensiuni Fixarea de tibie șă 

se facă cu șurub sau implantabile cimentat 
STERIL - Termen restant al sterilizării nu mai 
mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

60 305581,2
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7,4

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Tija de extensie

Tija de extensie Sa fie confectionate din 
aliaj de titan -Sa prezinte varianta standard 
-Sa se poata implanta pe piesa tibiala -Sa 

se poata implanta cimentat -Fixarea la 
piesa tibiala sa se faca prin intermediul 

unui sistem de fixare stabil la piesa tibială 
-Sterilizate cu radiatii GAMMA - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării - Certificat CE și/sau 
declaratiție de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

60 305581,2

7,5

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Insert tibial

Insert tibial - Confectionat din polietilena 
cu greutate moleculara ultra inalta 

(UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala 
anterioara inclinata pentru a evita 

impingementul la nivelul tendonului 
patelar in flexia completa - Sa prezinte 
modularitate deosebită, dimensiuni de 

tibie și de femur să poată fi combinate între 
ele, păstrîndu-se congruența articulară, 

astfel o dimensiune de femur să se poată 
combina cu minim 3 dimensiuni de 

insert; - Modalitate de fixare prin sistem de 
prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare 

posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

160 467067,2
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7,6

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Componentă 
patelară

Componentă patelară Confectionata din 
polietilena cu greutate moleculara ultra 

inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma 
zonei trohleare a piesei femurale - Să 

prezinte 5 dimensiuni - Modalitatea de 
implantare: cimentata - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

50 45340,3

7,7

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Setul de 
instrumente

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În 

caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să 
repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat 
în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a 

beneficiarului.

bucată

3 0

7,8

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Motor oscilant

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

3 0

7,9

Proteză 
totală 

cimentată 
de genunchi 

cu platou 
tibial fix

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

90 33539,4
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8

Ciment 
ortopedic 

fără 
antibiotic

Ciment 
ortopedic fără 

antibiotic

Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul 
sa contina 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 

componente – o fiola cu lichid si o punga pudra 
polimer - Radioopac - Viscozitate medie - Termen 

restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la 
momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

65 38272,182

9
Ciment 

ortopedic cu 
antibiotic

Ciment 
ortopedic cu 

antibiotic

Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa 
contina 40 g de polimer sub forma de pudra 
si monomer sub forma lichida. - Să contină 
oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în 

pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie 
un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate 

medie, indicat pentru artroplastii la nivel de 
sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina 

Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

880 606143,912

10

Ciment 
ortopedic 

cu antibiotic 
asociat cu 
sistem de 
mixare în 
vaacum a 

cimentului

Ciment 
ortopedic 

cu antibiotic 
asociat cu 

sistem de mixare 
în vaacum a 
cimentului

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

ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 
g de polimer sub forma de pudra si monomer 

sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu 
sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca 

agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic 
radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru 

artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte 
articulatii. -Sa contina Gentamicina. Sistem 

de mixare în vaacum a cimentului acrilic: - Să 
prezinte cartridjul preîmplut cu ciment în care 
se mixează; -Să prezinte pompa vaacum ; -Să 

prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului 
in canalul femural; - Să prezinte pistolul de 

livrare a cimentului pe suprafețele protetice și 
canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

1330 2468689,276
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11

Sistem 
de lavaj 

continuu 
(sistem de 

debridare a 
plăgilor)

Sistem de lavaj 
continuu (sistem 

de debridare a 
plăgilor)

Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare 
a plăgilor) Să fie prezent în trusă sterilă 

preasamblată: -Să aibă la vârf un scut contra 
stropi; -Să fie de singura folosință ; - Sa prezinte 

modul pentru lavajul canalului femural si al 
acetabulului; - Sa prezinte tubulatura pentru 

pulsarea lichidului si tubulatura separata pentru 
aspirarea lui ; - Sa se oferteze impreuna cu o 

perie pentru lavajul canalului femural ; - Sa aiba 
2 viteze de lucru ; - Sa fie tip pistolet. - Termen 

restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 
momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

330 391069,404

12,1

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Componenta 
femurala primara 

cimentata

Componenta femurală - Confectionat din aliaj 
de CoCr;  - Disponibile variante cimentata si 

necimentata; - Anatomica: stanga / dreapta; - 
Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar 

lateralizat; - Geometria condililor asimetrica; 
- Congruenta completa cu geometria insertului 

tibial in plan coronal si sagital; - Pe suprafata 
interna prezinta buzunare pentru realizarea unei 

mantale de ciment corespunzatoare; - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 

momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

505 4297080,35

12,2

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Componenta 
tibiala primara 

cimantata

Componenta tibiala primara cimentata : - 
Confectionata din aliaj de CoCr; - Dimensiuni 
disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: 
cimentata si necimentata; - Permite atasarea 

tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de 
augmentare; - Suprafata superioara lustruita; 

- Pe suprafata inferioara prezinta buzunare 
pentru realizarea unei mantale de ciment 

corespunzatoare; - Sa poata fi folosita cu insertul 
de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea 

sub- sau supradimensionata cu un număr 
standardizat - Termen restant al sterilizării nu 

mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate în 

funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

505 4297080,35
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12,3

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Insertul tibial 
primar mobil

Insertul tibial primar mobil - Confectionat 
din polietilena cu greutate moleculara 

ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni 
disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 
4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa 
poata fi folosit cu componenta tibiala de 
dimensiunea corespunzătoare sau cu cea 
sub- sau supradimensionata cu un număr 
standardizat; - Congruenta cu geometria 
componentei femurale in plan coronal si 

sagital; - Aspectele anterior si laterale redus 
pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - 

Modul de fixare: prin pivot central cilindric; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

505 1568277,5

12,4

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Componentă 
patelară

Componentă patelară -Confectionata 
din polietilena cu greutate moleculara 

ultrainalta UHMWPE;  - Tipul fixarii: 
cimentata cu pin / pini; - Congruenta 
completa cu santul patelar femural; - 

Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării - Certificat CE și/sau 
declaratiție de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

95 82606,3

12,5

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

7 0
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12,6

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

6 0

12,7

Endoroteza 
totală de 

genunchi cu 
platou tibial 

mobil

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

225 78258,6

13,1

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Componentă 
femurală

Componenta femurală - Sa fie 
confectionata din aliaj Cobalt (Co)- Crom 
(Cr) - Componenta anatomica cu variante 
stanga-dreapta; - Deschidere posterioara 

intercondiliana pentru a permite 
implantarea tijelor retrograde - Condilii 

femurali posteriori sa fie ingrosati pentru 
cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - 
Sa prezinte congruenta intre raza condililor 
femurali si insertul tibial - Sant prepatelar 
accentuat - Design care sa permita flexie 

pana la 130º - Dimensiuni extreme de 
tibie si femur sa poata fi combinate intre 
ele, pastrandu-se congruenta articulara. 
- Sa fie posibila combinarea unei piese 

femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie 
- Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni 

- Modalitate de implantare: cimentata, 
suprafata rugoasa - Suprafata articulara sa 

fie lustruita - Sa permita corecta pozitionare 
atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid 

extern - Termen restant al sterilizării nu mai 
mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

570 7543607,316
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13,2

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Componentă 
tibială

Componenta tibiala - Sa fie confectionata din 
aliaj de titan ; - Sa respecte forma anatomica 
a tibiei, fiind divizată în componentul pentru 
partea dreaptă și stîngă ; - Sa prezinte forma 
asimetrica a platoului pentru o acoperire mai 

buna a suprafetei tibiei ; - suprafata de contact 
a platoului tibial cu insertul de polietilena – 
polisata, pentru reducerea uzurii; - Baza de 

implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare 
laterale - Cu posibilitatea de atasare a unei tije de 
extensie si de transformare in proteza de revizie, 

in functie de necesitatile intraoperatorii. - tija 
medializata pentru centrare mai buna in canalul 
medular si pentru a permite folosirea tijelor mai 

lungi fara adaptoare excentrice ; - Dimensiuni 
extreme de tibie si femur sa poata fi combinate 
intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. 

- Design care sa permita flexie pana la 130º - Sa 
fie disponibila in minim 8 dimensiuni pentru 
fiecare parte (stanga/ dreapta ) - Sa permita 

corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, 
cat si cu ghid extern - Modalitate de implantare: 

cimentata, suprafata mata - Termen restant 
al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

570 5609203,788

13,3

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Insert de 
polietilenă

Insert tibial - Confectionat din polietilena cu 
greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa 

aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru 
a evita impingementul la nivelul tendonului 

patelar in flexia completa - Dimensiuni extreme 
de tibie si femur sa poata fi combinate intre 
ele, pastrandu- se congruenta articulara. Sa 
fie posibila combinarea unei piese femurale 

cu minim 3 dimensiuni de tibie - Minim 6 
inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 
8 dimensiuni de tibie ; - Grosimea minima a 

stratului de polietilena de 6 mm - Modalitatea 
de implantare: sistem de prindere periferica a 

insertului, cu elemente de stabilizare mecanica 
la nivelul piesei tibiale; - Sa prezinte varianta 
cu stabilizare posterioara - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

570 2707598,496
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13,4

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Componentă 
patelară

Componenta patelara - Confectionata din 
polietilena cu greutate moleculara ultra 

inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma 
zonei trohleare a piesei femurale - Minim 
3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: 

cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare 
- Sa ofere posibilitatea reviziei de patela 
- Proteza sa fie implantabila atat pe cale 

clasica cat si pe cale minim invaziva ( MIS 
). - Termen restant al sterilizării nu mai mic 

de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

40 0

13,5

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

6 0

13,6

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

6 0

13,7

Endoproteză 
totală de 
genunchi 

platou 
anatomic

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

290 0
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14,1

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Componenta 
femurala 

cimentata

Componenta femurala cimentata -Sa fie 
confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata 

-Variante stanga/ dreapta -Sa prezinte fixarea 
femurală antirotaţională augumentată prin 
doi pini şi o textură specială pentru o bună 
fixare a cimentului -Deschidere posterioara 

intercondiliana pentru permiterea implantarii 
tijelor centromedulare -Design care sa 

permita flexie de minim 130° -Varianta cu 
posterostabilizare -Condili femurali posteriori 
sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si 

evitarea subluxatiei -Sa prezinte congruenta intre 
raza condililor femurali si insertul tibial -Sant 
prepatelar accentuat pentru un contact bun 

patela-femur si reducerea stresului asupra patelei 
-Sa reproduca distantele antroposterioare native 

cu minim 20 de profile -Minim 12 dimensiuni 
pentru fiecare membru in parte -Suprafata 

articulara sa fie lustruita -Suprafata de implantare 
sa fie rugoasa - Termen restant al sterilizării nu 

mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate în 

funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

100 2644395,36

14,2

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Componenta 
tibiala

Componenta tibiala -Sa fie confectionata din aliaj 
de titan -Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu 
variatii stanga /dreapta -Baza de implantare prin 
pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat 

cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale 
-Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea 

de suprastabilizare prin atasarea de tije de 
extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii 

-Profilul platoului tibial sa fie asimetric -Sa 
prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de 
tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiui 

de femur -Sistem de prindere periferica a 
insertului de polietilena -Dimensiuni:minim 

10 in total pentru fiecare membru in parte -Sa 
prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tijei 

de extensie - Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 

CE și/sau declaratiție de conformitate în 
funcție de evaluarea conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului - 

Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 

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

oferite confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de 
stat sau altă limbă de circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

100 2147515,36
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14,3

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Insert tibial

Insert tibial -Sa fie confectionat din 
polietilena UHMWPE cu optiunea de 
Polietilena cu vit. E -Sa aiba marginea 

tibiala anterioara inclinata pentru a evita 
impingementul la nivelul tendonului 
patelar in flexia completa -Sa prezinte 
modularitate deosebita, dimensiuni 

uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 
3 dimensiui de femur -Modalitatea de 

implantare: insert detasabil cu sistem de 
prindere periferica a insertului, cu elemente 

de stabilizare mecanica la nivelul piesei 
tibiale ( tip pana ) -Dimensiuni multiple: 
mim 10 inaltimi de inserturi cu crestere 
de 1mm -Varianta cu posterostabilizare 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

100 656875,36

14,4

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0

14,5

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0

14,6

Proteza 
totala de 
genunchi 
complet 

anatomica

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

80 74532
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15

Artroplastia 
monopolară 

cervico-
cefalică 

cimentată a 
umărului

Tija humerală

Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° 
- sa poata fi utilizata atit pentru implantare 

cimentata, cit si necimentata - sablata 
in regiunea metafizara, lisa in portiunea 

distal - diametre intre 8 si 14 mm si lungimi 
intre 120 si 170 mm - con Morse inversat 
care sa permita o buna expunere glenei - 

aripioara lateral prevazuta cu gauri pentru 
reinsertia elementelor anatomice ; gaura 
medial cu acelasi scop - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

10 434770

15

Artroplastia 
monopolară 

cervico-
cefalică 

cimentată a 
umărului

Capul humeral

Capul humeral - livrabil atit in varianta 
centrata (cu conul Morse in centru) cit 

si in varianta excentrica (cu conul Morse 
excentric) - din otel inox , cu suprafata 
polisata - cuplarea cu tija humerala cu 
con Morse - disponibile in diametre de 

40-54 mm si 3 grosimi pentru diametrele 
uzuale de 46-50 Cerinte obligatorii: 

-posibilitatea de a realize toate tipurile de 
artroplastie de umar (hemiartroplastie, 
proteza totala anatomica cimentata si 

ne cimentata) folosind aceeasi gama de 
implanturi si acelasi instrumentar pentru 
adaptarea facila intraoperatorie a tipului 

de interventie chirurgicala - conformitatea 
caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip 

de proteza in parte - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

10 335394
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15

Artroplastia 
monopolară 

cervico-
cefalică 

cimentată a 
umărului

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0

15

Artroplastia 
monopolară 

cervico-
cefalică 

cimentată a 
umărului

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

1 0

15

Artroplastia 
monopolară 

cervico-
cefalică 

cimentată a 
umărului

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

5 3881,875

16,1

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Tija femurala 
necimentata

Tija femurala necimentata - Confecționată 
din material de titan - Acoperire cu titan 

poros combinat cu hidroxiapatita ce 
acopera toata suprafata a fijei, sau doar 
titan poros prezent in zona metafizara a 

tijei protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai 
multe sanțuri metadiafizare - Disponibila 
in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - 

Offset standart si lateralizat - Fara guler - Sa 
prezinte instrumente ce permit implantarea 

tijei femurale prin abord minim-invaziv. 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

185 1432846,645
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16,2

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Cupa acetabulară 
necimentata

Cupa acetabulară necimentata 
-Confecționată din aliaj de titan. -Acoperita 
cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate 

depuse tridimensionar sau fibre metalice 
de titan. - Să fie prezentă cu minim 3 

găuri; - Se permita schimbarea pozitiei 
insertului deja fixat - Include 2 suruburi - 

Diametre externe să fie prezente în minim 
10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce 
permit implantarea cupei acetabulare prin 

abord minim-invaziv. - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

185 1317943,145

16,3

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Insert din 
polietilena inalt 
cross – linkata

Insert din polietilena inalt cross – linkata  
- Diametrul interior 28, 32, 36 mm - Sa 

prezinte mecanism aditional de fixare a 
insertului polimeric: degajari ecuatoriale 
antirotationale, santuri suplimentare la 
cupa etc; - Termen restant al sterilizării 

nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

185 657248,02

16,4

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Cap femoral 
ceramic

Cap femoral ceramic -Ceramică de 
generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) 
; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28, 32, 36 
mm ; - Minim 4 dimensiuni de lungime - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

185 1498341,64
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16,5

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Şuruburi de cupă 
d-6,5 lungime de 

15-50 mm

Şuruburi de cupă d-5,5-6,5 cu minim 6 
lungimi - Termen restant al sterilizării 

nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 
- Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

155 28881,15

16,6

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

5 0

16,7

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

4 0

16,8

Proteza 
totala 

de sold 
necimentata 

pentru 
persoane 
tinere si 
active

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

58 25937,136
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17,1

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Tija femurala 
necimentata

Tija femurala necimentata -Confecționată 
din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros 

asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata 
suprafata sau titan poros de tip plasma 
spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, 
santuri pe tija; - Minim 10 dimensiuni; 
- Varianta de offset standard si offset 
lateralizat; - Instrumentatia tijei date 

necimentate sa fie comuna si cu varianta 
de tija cimentata, pentru luarea deciziei 

de fixare a tijei introperator; - Col eleptic, 
forma aplatizata - Con 12/14 mm - Termen 

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

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

45 312754,905

17,2

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Cupa acetabulara 
necimentata

Cupa acetabulara necimentata - 
Confecționată din aliaj de CoCr sau 

echivalentul sau; - Polisata la interior; 
- Suprafata externa rugoasa, acoperita 

prin titan poros asociat cu HA; - Diametre 
externe să fie prezente în minim 10 

dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie 
comuna pentru implantarea cupei 
necimentate si cimentate. - Termen 

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

corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

45 496383,12
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17,3

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Insert polimeric

Insert polimeric -Confecționat din 
polietilenă UHMWPE; -Diametre externe 
să fie prezente în minim 10 dimensiuni, 

în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; 
- Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa 

prezinte desing retentiv; - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

65 178038,315

17,4

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Cap metalic

Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr; 
-Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de 
lungime pentru capul de 28 mm; Minim 
3 dimensiuni pentru capul de 22.2  mm; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

65 203472,36

17,5

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Tija femurala 
cimentata 

Tija femurala cimentata - Sa fie 
confectionata din aliaj de CoCr sau 

echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat 
antero-posterior cu sprijin medio-lateral 
-- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 
variante si anume standard si cu offset 

lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 
dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; 

- Colul sa fie aplatizat pentru evitarea 
impingement-ului la nivel acetabular - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

25 138350,025
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17,6

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Cupa acetabulara 
cimentata

Cupa acetabulara cimentata - 
Confecționată din aliaj de CoCr sau 

echivalentul sau; - Polisata la interior; 
- Suprafata externa polisata; - La exterior 

sa prezinte santuri pentru fixare mai 
optima a cimentului; - Diametre externe 

sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; 
- Sa prezinte instrumentatie comuna 

pentru implantarea cupei necimentate si 
cimentate. - Termen restant al sterilizării 
nu mai mic de 3 ani la momentul livrării 

- Certificat CE și/sau declaratiție de 
conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

20 134654,48

17,7

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 

cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 

derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 

beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 

instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 

același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

3 0

17,8

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

Motor oscilant gratis în folosință 1. 
compatibil cu endoprotezele livrate 2. 
va fi oferit pe toată perioada derulării 

contractului pînă la implantarea ultimei 
proteze existente în stocul beneficiarului. 

3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 

de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0

17,9

Proteza 
totala 

de sold 
cu dubla 

mobilitate 

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

16 5962,56
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18,1

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Componenta 
femurala 

cimentata 
suprastabilizata

Componenta femurala cimentata 
suprastabilizata - Sa fie confectionata 

din aliaj de Co-Cr, cimentata -Sa permita 
implantarea tijelor de extensie -Sa prezinte 

varianta cu posterostabilizare -Condili 
femurali posteriori sa fie ingrosati pentru 
cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei 

-Sa prezinte sant prepatelar accentuat 
pentru un contact bun patela-femur si 

pentru reducerea stresului asupra patelei 
-Sa aiba design care sa permita flexie pana 

la 130° -Sa prezinte multiple posibilitati 
de combinatii femuro- tibiale, asigurand 

o modularitate deosebita – o dimensiune 
de femur sa se poata combina cu minim 

3 dimensiuni de tibie, pastrandu- se 
congruenta articulara. -Sa prezinte variante 

stanga/ dreapta -Sa prezinte minim 4 
dimensiuni diferentiate stanga/ dreapta 

-Modalitate de implantare sa fie cimentata 
-Sa permita corecta pozitionare cu ghid 
centromedular -Suprafata articulara sa 

fie lustruita -Sa prezinte fixarea femurală 
antirotaţională augumentată prin doi pini 
şi o textură rugoasa pentru o bună fixare 

a cimentului -Sa prezinte congruenta intre 
raza condililor femurali si insertul tibial 
-Suprafata de implantare sa fie rugoasa, 
modalitatea de implantare cimentata - 
Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

30 687557,7
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18,2

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Insert tibial 
suprastabilizat

Insert tibial suprastabilizat -Sa fie 
confectionat din polietilena cu greutate 

moleculara foarte inalta -Sa prezinte 
marginea tibiala anterioara inclinata 

pentru a evita impingementul la nivelul 
tendonului patelar in flexia completa 
-Sa prezinte modularitate deosebita, 

dimensiuni extreme de tibie si de femur sa 
poata fi combinate intre ele, pastrandu-se 
congruenta articulara, astfel, o dimensiune 
de femur sa se poate combina cu minim 3 
dimensiuni de tibie -Sa permita o flexie de 
pana la 130˚ -Modalitatea de implantare: 
sa prezinte un insert detasabil cu sistem 

de fixare la nivelul piesei tibiale; -Sa 
prezinte varianta cu posterostabilizare 

-Dimensiuni multiple: minim 4 
dimensiuni de inserturi, fiecare avand 5 
inaltimi -Grosimea minima a stratului de 
polietilena sa fie de 6, 0mm -Sa se fixeze 

de componenta tibiala. - Termen restant al 
sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 

livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 
de conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin 

semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

30 236639,1

18,3

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Tija de extensie

Tija de extensie -Sa fie confectionate din 
aliaj de titan -Sa fie incluse cate 2 buc/

proteza -Sa fie prezentă posibilitatea de 
implantare a tijei în 2 variante: cu și fără 

offset; -Sa se poata implanta atat pe piesa 
femurala cat si pe cea tibiala - Să prezinte 
minim 3 dimensiuni de lungime; -Sa se 
prezinte in diametre cuprinse intre 10mm 

si 20 mm ; -Sa se poata implanta atat 
cimentat cat si pressfit; - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

20 189360,968
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18,4

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Component 
tibial

Componenta tibiala - Sa fie confectionata 
din aliaj Titan sau CoCr; - Sa fie universala 
stanga/ drepta - Componenta tibiala sa 

prezinte posibilitatea de suprastabilizare 
si de transformare in proteza de revizie 

prin atasarea de tije de extensie ; -Sa 
prezinte modularitate, dimensiuni de tibie 

si de femur sa poata fi combinate intre 
ele, pastrandu-se congruenta articulara, 

astfel, o dimensiune de femur sa se poate 
combina cu minim 3 dimensiuni de tibie ; 

-Sa prezinte un sistem de fixare a insertului 
de polietilenă; -Dimensiuni: minim 6, 
universale stanga/ dreapta -Suprafata 

de implantare sa fie rugoasa, mata; 
-Modalitatea de implantare cimentata; 

-Sa permita corecta pozitionare cu ghid 
centromedular sau extern; -Sa prezinte un 
dop filetat distal - fixarea tijei de extensie; 
- Termen restant al sterilizării nu mai mic 
de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declaratiție de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru 

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

30 263060,694

18,5

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Component 
patelar

Component patelar - Confectionata din 
polietilena cu greutate moleculara ultra 

inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la 
forma zonei trohleare a piesei femurale 
- Minim 4 dimensiuni - Modalitatea de 

implantare: cimentata, sa prezinte min 3 
pinteni de cimentare. - Termen restant al 

sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declaratiție 

de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare 

pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite 
- catalog și/sau pliant pentru produsele 

oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

bucată

6 6223,422
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18,6

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Elemente de 
augementare 

tibiala

Elemente de augementare tibiala -Sa fie 
confectionate din aliaj de titan -Adaptate 

la zona de deficit osos ce necesita 
augmentare -Sa fie disponibile in variante 
de jumatate de bloc -Disponibile minim 
2 dimensiuni de inaltimi. -Implantabile 
cimentat si cu prindere pe componenta 

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

produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Certificat ISO 13485 pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 

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

confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

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

bucată

20 130232,248

18,7

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Elemente de 
augmentare 

femurala

Elemente de augmentare femurala -Sa 
fie confectionate din aliaj de titan ; -Sa 
fie adaptate la zona de deficit osos ce 
necesita augmentare ; -Sa prezinte 2 
tipuri disponibile: distal si posterior 
; - Sa fie disponibile in minim 2 grosimi ; 
-Implantabile cimentat si cu prindere pe 
componenta femurala cu surub. - Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării - Certificat CE și/sau 
declaratiție de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/
sau pliant pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului 
- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 
limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

bucată

26 169301,9224

18,8

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Set de 
instrumente în 

custodie

Setul de instrumente oferit gratuit în 
folosință va corespunde următoarelor 
cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele 
livrate 2. va fi oferit pe toată perioada 
derulării contractului pînă la implantarea 
ultimei proteze existente în stocul 
beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de 
instrumente din catalog și desenelor 
pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 
5. Pentru implantarea tijelor femurale 
cimentate și necimentate se va utiliza 
același intrumentar. În caz de defecțiune, 
furnizorul va fi obligat să repare sau să 
înlocuiască utilajul deteriorat în decurs 
de 72 ore de la solicitarea scrisă a 
beneficiarului.

bucată

2 0
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18,9

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Motor oscilant 
si reamer în 

custodie

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

bucată

2 0

18,1

Proteza 
totala 

cimentata 
de genunchi 

de tip 
constrans

Lame pentru 
motor oscilant

 Lame pentru motor oscilant

bucată

25 9316,5

19,1

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Cupa  
acetabulară 
necimentata 

Trebuie sa  fie confectionata din aliaj de 
titan acoperita cu titan poros, ce produce 
porozitate mai mare de 40 % si prezinta 
grosimea acoperirii de la 300-500 □□ (Bile 
sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan 
poros); 
- Cupa trebuie  sa prezinte forma 
hemisferica completa; 
- Sa prezinte mecanism additional de fixare 
a insertului polimeric in cupa ce previne 
detasarea si rotatia;  
-Trebuie sa prezinte diametrele externe să 
fie prezente în minim 10 dimensiuni; 
- Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul 
de, 28, 32 mm; 
- Sa prezinte minim 3 orificii pentru 
utilizarea suruburilor ;   
- Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare 
cupa livarata, minim 6 dimensiuni de 
lungime; 
- Modalitate de implantare trebuie sa fie 
necimentata, tip press- fit 
- Sa fie sterila

bucată

30 211969,008

19,2

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Insert  polimeric 
crosslink-at 

2. Insert crosslink-at 
- Sa  fie confectionat din polietilena cu 
greutate moleculara foarte inalta UHMWPE 
de tip crosslink-ata, cu gradul inalt de 
iradiere, variind între 7 – 10 Mrad 
- Sa accepte capete de  28, 32 mm 
- Fixarea insertului la cupa metalica trebuie  
sa se faca prin sistem adițional de blocare 
al insertului insertului (ex. : proieminete 
ecuatoriale antirotationale,  profil circular, 
etc.)  
- Sa fie steril ;

bucată

30 118804,008

19,3

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Cap  diferite 
dimensiuni  

Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; 
-Diametrul exterior trebuie sa fie de 28, 32 
mm 
- Minim 4 lungimi de col pentru fiecare 
diametru; 
-Trebuie sa prezinte con 12/14 
-Sa fie steril.

bucată

30 122530,608
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19,4

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Tija femurala 
necimentată  

- sa fie confectionata din aliaj de titan ,  
- sa prezinte un numar minim de 10 
dimensiuni; 
- sa se prezinte cel putin 2 variante la 
unghiului cervico-diafizar ; 
- ambele variante sa prezinte offset variabil; 
- sa fie conica in toate planurile; 
- sa fie conica circumferential; 
- sa prezinte microlamele pe toata 
lungimea si pe toata circumferinta ei 
pentru o ancorare in tesutul osos; 
- sa fie acoperita cu titan poros pe toata 
suprafata acesteia ; 
- sa permita implantarea in orice grad de 
anteversie; 
- Tip de con interior cap femural: 12/ 14; 
- Sa fie sterila.

bucată

30 662887,608

19,5

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Şuruburi de cupă 

Şuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.

bucată

40 96891,6

19,6

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Set de 
instrumente în 

custodie

Set de instrumente în custodie (pentru 
fiecare beneficiar)

bucată

2 0

19,7

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Ferestrau 
oscilator si 

burghiu pentru 
alezaj  în 
custodie

Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  
în custodie

bucată

2 0

19,8

Proteza 
totala 

necimentata 
pentru sold 

displazic

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

15 13974,75

20,1

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Tija femurala 
necimentata

- Confecționată din material de titan  
- Acoperire cu titan poros combinat cu 
hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a 
fijei, sau doar  titan poros prezent in zona 
metafizara a tijei protetice;  
- Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri  
metadiafizare  
- Disponibila in minim 10 dimensiuni  
- Con 12/14 mm  
- Offset standart si lateralizat  
- Fara guler  
- NB. Sa prezinte instrumente ce permit 
implantarea tijei femurale prin abord 
minim-invaziv posterior.

bucată

55 478247
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20,2

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Cupa acetabulara 
necimentata

- Trebuie sa  fie confectionata din aliaj de 
titan acoperita cu titan poros, ce produce 
porozitate mai mare de 30 % si prezinta 
grosimea acoperirii de la 100 pina la 300 
□□ (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan 
Poros) sau confecționată din aliaj de titan, 
acoperita cu titan poros asociat cu HA ; 
- Cupa trebuie  sa prezinte forma 
hemisferica completa; 
- Sa prezinte mecanism robust de fixare a 
insertului polimeric in cupa (prin degajari 
ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel 
de blocare al insertului);   
-Trebuie sa prezinte diametrele externe in  
minim 10 dimensiuni; 
- Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul 
de 32, 36 mm; 
- Sa prezinte minim 3 orificii pentru 
utilizarea suruburilor ;   
- Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare 
cupa livarata, minim 6 dimensiuni de 
lungime; 
- Modalitate de implantare trebuie sa fie 
necimentata, tip press- fit 
- Sa fie sterila 
- NB. Sa prezinte instrumente ce permit 
implantarea tijei femurale prin abord 
minim-invaziv posterior.

bucată

55 478247

20,3

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Insert cross-
linkat

- Sa  fie confectionat din polietilena cu 
greutate moleculara foarte inalta UHMWPE 
de tip cross- link. 
- Sa accepte capete de  32, 36 mm 
- Fixarea insertului la cupa metalica trebuie  
sa se faca prin sistem adițional de blocare 
al insertului insertului (prin degajari 
ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel 
de blocare al insertului)  
- Sa fie steril .

bucată

55 177634,6

20,4

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Cap femural 
metalic

-Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; 
-Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 
mm 
- Minim 4 lungimi de col ; 
-Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; 
-Sa fie steril.

bucată

50 161486

20,5

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Cap femural 
ceramic

-Sa fie confectionat din ceramica, generatia 
4-a; 
-Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 
mm 
- Minim 4 lungimi de col ; 
-Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; 
-Sa fie steril.

bucată

5 40992,6

20,6

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Şuruburi de cupă 

Şuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.

bucată

95 0
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20,7

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Set de 
instrumente 

dedicat 
abordului minim 
invaziv posterior, 

in custodiie

Set de instrumente dedicat abordului 
minim invaziv posterior, in custodiie (Set 
standard asociat cu retractore speciale si 
miiner offset petnru alezarea cotilului) bucată

3 0

20,8

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Ferestrau 
oscilator si 

burghiu pentru 
alezaj  în 
custodie

Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  
în custodie (pentru fiecare beneficiar)

bucată

4 0

20,9

Proteza 
totala 

de sold 
adoptata 

spre abord 
minim-
invaziv 

posterior

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant

bucată

12 0

21,1
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Componentă 
femurală

-Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr ,  
-implantare cimentata si necimentata 
-Variante stanga/ dreapta ;  
- pin de fixare pentru stabilitate  
-Minim 5 dimensiuni pentru fiecare 
membru in parte ;  
-Suprafata articulara sa fie lustruita ;  
-Suprafata de implantare sa fie rugoasa ; 
- Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare

bucată

10 85562,736

21,2
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Componentă 
tibială

-Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ;  
-implantare cimentata si necimentata 
-Sa respecte forma anatomica a 
hemiplatoului tibial; 
-Sa prezinte modularitate, dimensiuni 
uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 
3  dimensiui de femur ; 
-suprafata articulara sa fie lustruita 
 -Dimensiuni: minim 6  in total pentru 
fiecare membru in parte ;  
-Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare

bucată

10 137735,136

21,3
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Insert de 
polietilenă

Insert tibial 
-Sa fie confectionat din polietilena 
UHMWPE    
- Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 
înălțimi de inserturi; 
-insertul sa fie mobil pe tibie 
- Sa fie steril. 

bucată

10 59476,536

21,4
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Set de 
instrumente în 

custodie

Set de instrumente în custodie (pentru 
fiecare beneficiar) bucată

1 0

21,5
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Ferestrau 
oscilator si 

burghiu pentru 
alezaj  în 
custodie

Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  
în custodie

bucată

1 0

21,6
Proteza 

unicompartimentala  
de genunchi.

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant
bucată

5 3881,875
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22,1 

Proteza 
cimentata 

de cap radial 
(modulara)

Proteza 
cimentata de cap 
radial (modulara)

- Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr 
pentru implantare cimentata 
-Sa fie disponibile variatii de lungimi 2-3; 
- Sa fie steril

bucată

5 49455,0875

22,2

Proteza 
cimentata 

de cap radial 
(modulara)

Cap  diferite 
dimensiuni 

Trebuie sa  fie confectionat din polietilena 
cu greutate moleculara foarte inalta 
UHMWPE de tip cross- link,  
- Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la 
grosimea/innaltimea capului 
- Sa prezinte variante de diametru exterior 
intre 16-26 mm in diametru 
- Sa fie steril 

bucată

5 16495,38083

22,3

Proteza 
cimentata 

de cap radial 
(modulara)

Set de 
instrumente 

pentru aplicarea 
protezelor de 

cap radial

Set de instrumente în custodie (pentru 
fiecare beneficiar)

bucată

1 0

23,1
Proteza de 
genunchi 
cimentata 

posterostabilizata 

Componenta 
femurala 

cimentata

• Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , 
cimentata 
• Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze 
de curbura 
• Variante stanga/ dreapta 
• Sa prezinte fixarea femurală 
antirotaţională augumentată şi o  textură 
specială pentru o bună fixare a cimentului 
• Deschiderea posterioara intercondiliana 
pentru sa permita implantarea tijelor 
centromedulare 
• Design care sa permita flexie pana la 130° 
• Sa fie varianta cu posterostabilizare 
• Condili femurali posteriori sa fie ingrosati 
pentru cresterea stabilitatii si evitarea 
subluxatiei 
• Sa prezinte congruenta intre raza 
condililor femurali si insertul tibial 
• Sa  prezinte multiple posibilitati de 
combinatii femuro- tibiale , asigurand o 
modularitate deosebita – o dimensiune 
de femur sa se poata combina cu 6 si 
chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu-se 
congruenta articulara 
• Sa prezinte minim 8 dimensiuni 
diferentiate stanga/ dreapta 
• Suprafata articulara sa fie lustruita 
• Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa 
fie sterila minim 3 ani din momentul livrarii

bucată

470 4602558,033
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23,2
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Componenta 
tibiala cimentata

•  Sa fie confectionata din aliaj de Titan 
• Sa respecte forma anatomica a tibiei 
• Sa fie universala stanga/ drepta 
• Baza de implantare sa fie prin pin de 
stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat 
cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale 
• Componenta tibiala sa prezinte 
posibilitatea de suprastabilizare si de 
transformare in proteza de revizie prin 
atasarea de tije de extensie, in functie de 
necesitatile intraoperatorii 
• Profilul platoului tibial sa fie simetric 
si sa se adapteaza perfect la portiunea 
proximala a tibiei 
• Sa prezinte modularitate, dimensiuni 
extreme de tibie si de femur sa poata 
fi combinate intre ele, pastrandu-se 
congruenta articulara, astfel, o dimensiune 
de femur sa se poata combina 8 dimensiuni 
de tibie 
• Sa prezinte sistem de prindere periferica a 
insertului de polietilena 
• Dimensiuni:minim 7  in total, notate , 
universal sau stanga/ dreapta 
• Suprafata de implantare sa fie rugoasa, 
mata, 
• implantare cimentata 
• Sa permita corecta pozitionare cu ghid 
centromedular sau extern 
• Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea 
tijei de extensie. 
• Sa fie sterila minim 3 ani din momentul 
livrarii

bucată

470 2904574,15

23,3
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Insert polietilenic

• Sa fie confectionat din polietilena cu 
greutate moleculara foarte inalta UHMWPE 
• Sa aiba marginea tibiala anterioara 
inclinata pentru a evita impingementul 
la nivelul tendonului patelar in flexia 
completa 
• Sa prezinte modularitate deosebita, 
dimensiuni extreme de tibie si de femur sa 
poata fi combinate intre ele, pastrandu-se 
congruenta articulara, astfel, o dimensiune 
de femur sa se poata combina cu 6 sau 
chiar cu 8  dimensiuni de tibie 
• Modalitatea de implantare: insert 
detasabil cu sistem de prindere periferica a 
insertului. 
• Dimensiuni ,minim 7 dimensiuni de 
inserturi, fiecare avand cel putin 5 inaltimi 
• Grosimea minima a stratului de polietilena 
sa fie de 6, 5mm 
• Varianta cu posterostabilizare 
• Sa fie sterila minim 3 ani din momentul 
livrarii

bucată

445 1082525,542

23,4
Proteza de 
genunchi 
cimentata 

posterostabilizata 

Set de 
instrumente în 

custodie

Set de instrumente în custodie (pentru 
fiecare beneficiar) bucată

9 0

23,5
Proteza de 
genunchi 
cimentata 

posterostabilizata 

Ferestrau 
oscilator si 

burghiu pentru 
alezaj  în 
custodie

Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj  
în custodie

bucată

9 0
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23,6
Proteza de 
genunchi 
cimentata 

posterostabilizata 

Lame pentru 
motor oscilant

Lame pentru motor oscilant
bucată

275 102481,5

  Total       16 589,00 87 952 420,94

 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatu-
lui locomotor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023 Din 09.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212

Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

Numărul de telefon/fax 022/222-445

Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.md

Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364
dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, 
direct, total și gratuit la documentația de atribuire
(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o men-
țiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)
www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate
(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centra-
lă de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1

Obiectul de achiziții Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare on-
cologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului loco-
motor, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, 
pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
Lot Denumire Lot Denumirea po-

ziției
Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă

U/m Cantit

atea

Valoarea

estimativa

1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Componenta gle-
noidală

Să fie confecționată din aliaj de titan. Să prezinte două 
variante: anatomică și inversată. Acoperită cu titan 
poros cu structura tridimensională. Porozitate 70%, 
mărimea medie a porilor >500 microni. Să prezinte 
varianta stânga/dreapta. Fixarea să se facă printr-un 
pin central și șuruburi periferice. Să prezinte cel puțin 
5 dimensiuni pentru fiecare parte. Pinul central să fie 
confecționat din aliaj din titan poros cu structura 3D. 
Porozitate 70%, mărimea medie a porilor minim 500 
microni. Să prezinte 3 dimensiuni cu același diametru. 
Șuruburile de fixare periferice să fie confecționate din 
aliaj de titan, diametrul 3,5-4,5mm, lungimi de la 20 la 
50mm, increment 5mm. Termen restant al sterilizării 
nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE 
și/sau declarație de conformitate în funcție de evalu-
area conformității cu anexele corespunzătoare pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului. Certificat ISO 13485 pentru produsele ofe-
rite confirmat prin semnătura participantului. Catalo-
gul producătorului pentru produsele oferite - catalog 
și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.

Set 1

360 000

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Insertul glenoidal

Să prezinte două variante: anatomic și inver-
sat. Insertul anatomic: confecționat din aliaj 
de titan acoperit cu niobiu (cu proprietati an-
tialergice). Sa prezinte minim 5 dimensiuni. 
Suprafața articulară să prezinte două raze de 
curbură. Să aibă aceleași dimensiuni cu ale com-
ponentei glenoidale. Se fixează prin presare.                                                                                                                                         
Insertul inversat: confecționat din polietilenă 
UHMWPE cu vitamina E. Sa aibă geometrie sfe-
rică. Să prezinte două versiuni, cu minim 4 dia-
metre pentru fiecare versiune. Se fixează cu un 
șurub cu minim 2 lungimi și un adaptor cu mi-
nim 3 lungimi. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Componenta hu-
merală metaepi-
fizară

Să fie confecționată din aliaj de titan. Disponibilă în 
2 dimensiuni. Să prezinte minim două unghiuri pen-
tru fiecare dimensiune, între 140-150°. Să prezinte 
orificii transfixiante pentru ancorarea țesuturilor moi. 
Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 
momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului. Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internațională (En-
gleză/Rusă) - la livrare.

1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Componenta hu-
merală proximală

Să fie confecționată din aliaj de titan, acoperit cu titan 
poros cu structură tridimensională. Porozitate 70%, 
mărimea medie a porilor minim 500 microni. Geome-
trie excentrică. Conexiunea cu tijele humerale să se 
facă prin con Morse și adaptor metafizar. Sa prezinte 
minim 5 dimensiuni și 5 lungimi. Să prezinte orificii 
transfixiante pentru ancorarea țesuturilor moi. Să 
poată fi folosită cu sau fără tije. Adaptorul metafizar 
să prezinte minim 3 unghiuri intre 130-150° și 4 off 
set-uri. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 
ani la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea conformității 
cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului. Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internațională (En-
gleză/Rusă) - la livrare.
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1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Insertul humeral

Să prezinte doua variante: anatomică si inver-
sată. Insertul humeral anatomic: să aibă baza 
eliptică, confecționat din polietilenă UHMWPE 
cu vitamina E. Să prezinte minim 10 dimensiuni. 
Suprafața articulară să aibă 2 curburi. Fixarea la 
componenta humerală se face prin con Morse 
și adaptor de cap humeral cu 3 off set-uri. In-
sertul humeral inversat: confecționat din aliaj 
de titan acoperit cu niobiu. Suprafața articulară 
să fie sferică. Să prezinte minim 4 unghiuri CCD 
și 4 grosimi. Să prezinte minim 4 diametre. Ter-
men restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 
momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului. Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui. Catalogul producătorului pentru produsele 
oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internaționa-
lă (Engleză/Rusă) - la livrare.

1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Tija humerală ci-
mentată

Să fie confectionată din aliaj de titan. Tipul fini-
sării: sablată. Sa prezinte minim 14 lungimi între 
75 și 200mm și 14 diametre între 10-22mm. Ter-
men restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la 
momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație 
de conformitate în funcție de evaluarea confor-
mității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului. Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui. Catalogul producătorului pentru produsele 
oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internaționa-
lă (Engleză/Rusă) - la livrare.

1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Tija humerală ne-
cimentată

Să fie confectionată din aliaj de titan, acoperite 
cu HA în segmentul proximal. Să prezinte striuri 
longitudinale cu rol antirotator. Sa prezinte 
minim 3 lungimi între 75 și180mm. Diametre 
disponibile minim 15, între 10 - 26mm. Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la mo-
mentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformi-
tății cu anexele corespunzătoare pentru produ-
sele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului. Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui. Catalogul producătorului pentru produsele 
oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internaționa-
lă (Engleză/Rusă) - la livrare.
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1

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară cervi-
co-cefalica (mono-
polară), cimentată 
/ necimentata de 
umăr cu substituția 
extremitatii proxi-
male a humerusului

Set de instrumen-
te gratuit în folo-
sință

Setul de instrumente oferit gratuit în folosință 
va corespunde următoarelor cerințe: 1. com-
patibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit 
pe toată perioada derulării contractului până 
la implantarea ultimei proteze existente în sto-
cul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de instrumente 
din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi 
nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul 
va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul 
deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului.

2

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară  cimenta-
tă / necimentata de 
cot cu substituția 
extremității distale a 
humerusului și/sau 
a extremității proxi-
male a ulnei

Endoproteză in-
dividuală onco-
logică modulară  
cimentată / ne-
cimentata de cot 
cu substituția ex-
tremității distale 
a humerusului și/
sau a extremității 
proximale a ulnei

Endoproteză oncologică de producție indivi-
duală pentru articulația cotului, cu înlocuirea 
humerusului distal, cu înlocuirea ulnei proxi-
male (denumită în continuare Endoproteză). 
Produsul este realizat prin topirea cu laser a 
pulberii de aliaj de titan, folosind un software 
conceput pentru proiectarea unor astfel de 
produse. Produsul este fabricat individual 
conform datelor de tomografie computerizată 
(conform protocolului Antreprenorului) (de-
numite în continuare CT) și imaginilor cu raze 
X cu marcaje furnizate de Client. Proxim, pro-
dusul se fixează cu o tijă cilindrică lustruită de 
ciment cu șanțuri pentru ciment osos în cana-
lul medular al humerusului, care are o lungime 
și un diametru estimate, conform datelor CT. 
Trecerea la piciorul cilindric este conică, con-
form datelor CT. La distal, produsul este atașat 
cu o tijă conică cimentată lustruită, cu șanțuri 
pentru ciment osos în canalul medular al ulnei, 
care are lungimea și diametrul estimate, con-
form datelor CT. Conectivitatea produsului este 
asigurată de um mecanism balama. 
Tip de atașament proximal: tijă cilindrică* 
Fixarea cu țesuturile biologice a părții proxima-
le: Ciment* 
Diametrul tijei, mm:  6-10  
Lungimea tijei, mm: minim 70  
Diametrul corpului părții distale fără tijă, mm: 
20** 
Lungimea corpului părții distale fără tijă, mm: 
134** 
Tip de atașament distal: tijă conică* 
Fixare cu țesuturi biologice a părții distale: 
Cimentată* 
Diametrul minim al tijei, mm: 4  
Diametru maxim al tijei, mm: 8,5  
Lungimea tijei, mm: minim 50** 
Dimensiunile corpului părții distale fără tijă, 
mm: 20х22** 
Lungimea corpului părții distale, excluzând tija, 
mm: 36** 
Diametru balama cilindrică, mm: 5** 
Amplitudine de flexie, grade: 60* 
Amplitudinea extensiei, grade: 180* 
*Determinat de Aplicația Clientului 
** Determinat de datele CT

set 2

500 000
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2

Endoproteză indi-
viduală oncologică 
modulară  cimenta-
tă / necimentata de 
cot cu substituția 
extremității distale a 
humerusului și/sau 
a extremității proxi-
male a ulnei

Set de instrumen-
te gratuit în folo-
sință

Setul de instrumente oferit gratuit în folosință 
va corespunde următoarelor cerințe: 1. com-
patibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit 
pe toată perioada derulării contractului până 
la implantarea ultimei proteze existente în sto-
cul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de instrumente 
din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi 
nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul 
va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul 
deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului.

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Cupa

CUPA confecționată din CoCr sau Oțel inox. La 
exterior să aibă șanțuri pentru fixare mai bună 
a cimentului. Diametrele externe prezente în 
minim 11 dimensiuni. Termen restant al sterili-
zării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. 
Certificat CE și/sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite con-
firmat prin semnătura participantului. Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Catalogul pro-
ducătorului pentru produsele oferite - catalog 
și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Instrucțiunea 
de utilizare tradusă în limba de stat sau altă lim-
bă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare.

set 5 1 025 000

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Insert

INSERT Diametrul interior 22 si 28 mm Confec-
ționat din UHMWPE crosslinked. Diametrele 
externe prezente în minim 11 dimensiuni : să 
prezinte design retentiv. Termen restant al ste-
rilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. 
Certificat CE și/sau declarație de conformitate 
în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite con-
firmat prin semnătura participantului. Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Catalogul pro-
ducătorului pentru produsele oferite - catalog 
și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Instrucțiunea 
de utilizare tradusă în limba de stat sau altă lim-
bă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - 
la livrare.

set 7

2 257 500

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Cap

CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensi-
uni de lungime Diametre: 22 si 28mm. Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la mo-
mentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformi-
tății cu anexele corespunzătoare pentru produ-
sele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului. Certificat ISO 13485 pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui. Catalogul producătorului pentru produsele 
oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele 
oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internaționa-
lă (Engleză/Rusă) - la livrare.
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3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Blocul femural 
proximal 

Blocul proximal să păstreze configurația anato-
mică a extremității femorale proximale substi-
tuite în minim 2 variante. Confecționat din aliaj 
de titan sau CoCr cu acoperire de titan poros 
(titan plasma spray) în partea metafizară. Unghi 
cervico-diafizar de 130-135°. Con 12/14. Offset 
standard. Componenta anatomică cu variante 
stânga/dreapta. Anteversie de 15˚ incorporată. 
Să aibă profil lateral rotunjit. Să prezinte orificii 
pentru ancorare musculară din medial și lateral. 
Să prezinte opțional placă „în gheară” pentru fi-
xarea țesuturilor moi. Lungimea de substituție 
minim 50mm. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Segmentul de 
substituție diafi-
zară

Segmentul de substituție diafizară cu diferite 
mărimi: de la 25 până la 220 mm, cu increment 
de la 10mm. Confecționat din aliaj de titan. Di-
ametrul extern de minim 20mm. Opțional să 
prezinte orificii transfixiante pentru ancorarea 
țesuturilor moi. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului. Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de circula-
ție internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Tija de extensie, 
cimentată

Confecționată din aliaj CoCr cu sau fără de aco-
perire din titan poros (titan plasma spray). Să 
prezinte diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv 
drepte și incurbate, cu profil standard și redus. 
Tija cu minimum 8 tipo-dimensiuni. Diametru 
9-17mm. Lungime 100-160mm. Posibilitate de 
transformare, la necesitate, în proteză totală a 
femurului cu substituirea articulației genunchiu-
lui prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui com-
ponent-adaptor. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului. Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de circula-
ție internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
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3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Tija de extensie, 
necimentată

Confecționată din aliaj de titan cu acoperire 
din titan poros (titan plasma spray) pe toată 
suprafața tijei. Să prezinte diferite opțiuni de 
stem-uri, inclusiv drepte și incurbate. Tija cu mi-
nimum 8 tipo-dimensiuni. Diametru 11-24mm. 
Lungime 100-200mm. Posibilitate de transfor-
mare, la necesitate, în proteză totală a femu-
rului cu substituirea articulației genunchiului 
prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui compo-
nent-adaptor. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Restrictor pentru 
canalul femural

Restrictor pentru canalul femoral - Confecți-
onat din polietilenă supradensă; - Disponibil 
în mai multe tipo-dimensiuni sau dimensiune 
unică pentru adaptare mai bună spre anatomia 
individualizată; - Să existe măsuratorul pentru 
măsurarea adâncimii și diametrului de canal 
femural; - Să se implanteze cu un instrument 
special, - Termen restant al sterilizării nu mai 
mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE 
și/sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunză-
toare pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de cir-
culație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

3

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
șold cu substituția 
femurului proximal 
și cotil dublă mobi-
litate cimentată

Set de instrumen-
te gratuit în folo-
sință

Setul de instrumente oferit gratuit în folosință 
va corespunde următoarelor cerințe: 1. com-
patibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit 
pe toată perioada derulării contractului până 
la implantarea ultimei proteze existente în sto-
cul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de instrumente 
din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi 
nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul 
va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul 
deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului.
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4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Blocul femural 
distal

Sa fie confecționat din aliaj de CoCr. Anatomi-
ca: stânga / dreapta Modalitate de fixare: ci-
mentata. Sa prezinte 2 dimensiuni cu lungimea 
cuprinsa intre 50 - 55mm. Conexiunea femur 
- segment sa fie hexagonala, prevazuta cu cel 
puțin un surub pentru fixare aditionala, pen-
tru evitarea malrotatiei. Mecanismul balama 
sa fie preasamblat in componenta femurala. Sa 
fie compatibil atat cu varianta tibie tip balama 
cat si cu varianta bloc tibial proximal. Sa poata 
fi utilizat atât cu tije de extensie cimentate cat 
si necimentate. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare

set 5

1 025 000

4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Blocul tibial pro-
ximal

Sa fie confecționat din aliaj de CoCr. Sa fie uni-
versal. Acoperit partial cu titan poros prin teh-
nologia plasma spray cu grosimea de cel putin 
400 microni. Lungimea minima impreuna cu 
insertul de 12mm sa fie de cel putin 81mm. 
Conexiunea bloc tibial - segment sa fie hexa-
gonala, prevazuta cu cel putin un surub pentru 
fixare aditionala, pentru evitarea malrotatiei. Sa 
fie compatibil atat cu componenta femurala tip 
balama cat si cu varianta bloc femural distal. 
Sa prezinte limitator care sa permita o rotatie 
a insertului de aproximativ 25 grade. Sa poata 
fi utilizat atat cu tije de extensie cimentate cat 
si necimentate. Să prezinte orificii pentru an-
corare musculară din medial, lateral si anteri-
or. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 
3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau 
declarație de conformitate în funcție de evalu-
area conformității cu anexele corespunzătoare 
pentru produsele oferite confirmat prin sem-
nătura participantului - Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de cir-
culație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
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4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Insertul tibial mo-
bil

Confectionat din polietilena cu greutate moleculara 
ultrainalta UHMWPE, inalt crosslink-ata.Sa fie disponi-
bil in cel puțin 2 dimensiuni si cel puțin 6 grosimi pen-
tru fiecare dimensiune. Sa fie compatibil atat cu tibie 
tip balama cat si cu blocul tibial proximal. Sa prezinte 
o tija de ranforsare din aliaj de CoCr si un surub de 
fixare din aliaj de titan sau CoCr. Sa fie mobil. Termen 
restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul 
livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformi-
tate în funcție de evaluarea conformității cu anexele 
corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnătura 
participantului - Catalogul producătorului pentru 
produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura participantu-
lui - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat 
sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/
Rusă) - la livrare

4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Tija de extensie, 
cimentată

Confecționată din aliaj CoCr cu sau fără de acope-
rire din titan poros (titan plasma spray). Să prezinte 
diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv drepte și incur-
bate, cu profil standard și redus. Tija cu minimum 8 
tipo-dimensiuni. Diametru 9-17mm. Lungime 100-
160mm. Posibilitate de transformare, la necesitate, în 
proteză totală a femurului cu substituirea articulației 
genunchiului prin îndepărtarea tijei și aplicarea unui 
component-adaptor. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat CE și/
sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea 
conformității cu anexele corespunzătoare pentru pro-
dusele oferite confirmat prin semnătura participan-
tului. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului. Catalogul 
producătorului pentru produsele oferite - catalog 
și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație 
internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.

4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Tija de extensie, 
necimentată

Confecționată din aliaj de titan cu acoperire din titan 
poros (titan plasma spray) pe toată suprafața tijei. Să 
prezinte diferite opțiuni de stem-uri, inclusiv drepte 
și incurbate. Tija cu minimum 8 tipo-dimensiuni. Di-
ametru 11-24mm. Lungime 100-200mm. Posibilitate 
de transformare, la necesitate, în proteză totală a fe-
murului cu substituirea articulației genunchiului prin 
îndepărtarea tijei și aplicarea unui component-adap-
tor. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani 
la momentul livrării. Certificat CE și/sau declarație de 
conformitate în funcție de evaluarea conformității cu 
anexele corespunzătoare pentru produsele oferite 
confirmat prin semnătura participantului. Certificat 
ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru 
produsele oferite confirmat prin semnătura partici-
pantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba 
de stat sau altă limbă de circulație internațională (En-
gleză/Rusă) - la livrare.
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4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Segmentul de 
substituție diafi-
zară

Segmentul de substituție diafizară cu diferite 
mărimi: de la 25 până la 220 mm, cu increment 
de la 10mm. Confecționat din aliaj de titan. Di-
ametrul extern de minim 20mm. Opțional să 
prezinte orificii transfixiante pentru ancorarea 
țesuturilor moi. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Restrictor pentru 
canalul medular

Restrictor pentru canalul medular - Confecți-
onat din polietilenă supradensă; - Disponibil 
în mai multe tipo-dimensiuni sau dimensiune 
unică pentru adaptare mai bună spre anatomia 
individualizată; - Să existe măsuratorul pentru 
măsurarea adâncimii și diametrului de canal 
femural; - Să se implanteze cu un instrument 
special, - Termen restant al sterilizării nu mai 
mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE 
și/sau declarație de conformitate în funcție de 
evaluarea conformității cu anexele corespunză-
toare pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Certificat ISO 13485 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Catalogul producătorului 
pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant 
pentru produsele oferite confirmat prin semnă-
tura participantului - Instrucțiunea de utilizare 
tradusă în limba de stat sau altă limbă de cir-
culație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare

4

Endoproteză onco-
logică individuală 
modulară totală de 
genunchi cu sub-
stituția femurului 
distal și/sau a tibiei 
proximale

Set de instrumen-
te gratuit în folo-
sință

Setul de instrumente oferit gratuit în folosință 
va corespunde următoarelor cerințe: 1. com-
patibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit 
pe toată perioada derulării contractului până 
la implantarea ultimei proteze existente în sto-
cul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare 
specială cu indicarea codurilor de instrumente 
din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi 
nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul 
va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul 
deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea 
scrisă a beneficiarului.
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5
Sistem de lavaj con-
tinuu (sistem de de-
bridare a plăgilor)

Sistem de lavaj 
continuu (sistem 
de debridare a 
plăgilor)

Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a 
plăgilor) Să fie prezent în trusă sterilă preasam-
blată: Să aibă la vârf un scut contra stropi. Să fie 
de o singură folosință. Să prezinte modul pen-
tru lavajul canalului femural și al acetabulului. 
Să prezinte tubulatură pentru pulsarea lichidu-
lui și tubulatură separată pentru aspirarea lui. 
Să fie oferit împreuna cu o perie pentru lavajul 
canalului femural. Să aibă 2 viteze de lucru. Să 
fie tip pistolet. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

buc 15

20 000

6

Ciment ortopedic 
cu antibiotic asociat 
cu sistem de mixare 
în vacuum a cimen-
tului

Ciment ortopedic 
cu antibiotic aso-
ciat cu sistem de 
mixare în vacuum 
a cimentului

Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sis-
tem de mixare în vacuum a cimentului. Cimen-
tul să conțină 40g de polimer sub formă de pu-
dră și monomer sub formă lichidă. Să conțină 
oxid de zirconiu sau sulfat de bariu în pudră de 
ciment ca agent radioopac. Să fie un ciment or-
topedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat 
pentru artroplastii la nivel de șold, genunchi și 
alte articulații. Să conțină Gentamicină. Siste-
mul de mixare în vacuum a cimentului acrilic: 
Să prezinte cartridge-ul preumplut cu ciment 
în care se mixează. Să prezinte pompă vacuum. 
Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimen-
tului în canalul femural. Să prezinte pistolul de 
livrare a cimentului pe suprafețele protetice și 
canale osoase. Termen restant al sterilizării nu 
mai mic de 3 ani la momentul livrării. Certificat 
CE și/sau declarație de conformitate în funcție 
de evaluarea conformității cu anexele cores-
punzătoare pentru produsele oferite confirmat 
prin semnătura participantului. Certificat ISO 
13485 pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului. Catalogul producă-
torului pentru produsele oferite - catalog și/sau 
pliant pentru produsele oferite confirmat prin 
semnătura participantului - Instrucțiunea de 
utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă 
de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la 
livrare.

buc 45
90 000
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II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților și IMSP Spita-
lul Clinic Republican și IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023

Din 05.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CEN-
TRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

IDNO 1016601000212
Adresa CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigo-

re Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax 022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Botica Aurelia, 022-222 -364

dispozitive@capcs.gov.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP (MTeder)

www.capcs.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

autoritate centrală de achiziție

Cod CPV 33100000-1
Obiectul de achiziții Achiziționarea protezelor valvulare și vascu-

lare, inclusiv consumabile conform necesită-
ților și IMSP Spitalul Clinic Republican și IMSP 
Institutul de Cardiologie pentru anul 2023  
      

 
 
 
Informații despre obiectul achiziției:

mailto:dispozitive@capcs.gov.md
http://www.capcs.md
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Nr. 
Lot

Denumire 
Lot

Cantit

atea
U/m Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă

Valoarea 
estimativă 

fără TVA

Beneficiar

1

Proteze 
vasculare 
bifurcate 

16 Buc

Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu 
gelatină apox. 3-7 mg/cm2 (se va exclude varian-
ta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), 
se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate 
zero ml/min/cm2 la momentul implantării, trom-
bogenicitate relativă  – nu mai mare de 0,06; fără 
aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță).  
Dimensiuni: 18 mm X 10 mm X 40 cm.

72000

IMSP SCR

2

Proteze 
vasculare 
bifurcate 

16 Buc

Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu 
gelatină apox. 3-7 mg/cm2 (se va exclude varian-
ta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), 
se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate 
zero ml/min/cm2 la momentul implantării, trom-
bogenicitate relativă  – nu mai mare de 0,06; fără 
aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță).  
Dimensiuni: 20 mm X 10 mm X 40 cm.

72000

IMSP SCR

3

Proteze 
vasculare 
bifurcate 

6 Buc

Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu 
gelatină apox. 3-7 mg/cm2 (se va exclude varian-
ta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), 
se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate 
zero ml/min/cm2 la momentul implantării, trom-
bogenicitate relativă  – nu mai mare de 0,06; fără 
aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță).  
Dimensiuni: 22 mm X 10 mm X 40 cm.

27000

IMSP SCR

4

Proteze 
vasculare 
liniare

2 Buc

Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. 
Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate bio-
logică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării 
după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Imper-
meabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/
cm2 la momentul implantării. Impregnare cu colagen 
sau cu gelatină. Fără conținut e aldehide. Se exclude 
impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă 
– nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului 
local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibil-
itatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm,  
Lungimea: 10-15 cm.

4800

IMSP SCR

5

Proteze 
vasculare 
liniare 40 Buc

Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, po-
rozitate în formă de V, diametrul porilor: pe inte-
rior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm.  
Dimensiuni: 8 mm X >50 cm.

380000

IMSP SCR

6

Proteze 
vasculare 
liniare 35 Buc

Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, po-
rozitate în formă de V, diametrul porilor: pe inte-
rior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm.  
Dimensiuni: 10 mm X > 50 cm.

332500

IMSP SCR

7

Proteze 
vasculare 
liniare 5 Buc

Material - ePTFE, perete subțire, moale, flex-
ibil, dublu-stratificat, porozitate în formă 
de V, diametrul porilor: pe interior max-
im 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm.  
Dimensiuni: 6 mm X >50 cm.

47500

IMSP SCR

8

Proteze 
vasculare 
în formă de 
petic

100 Buc

Material – PUR (poliesteruretan), microporos, dimen-
siuni 1x7 cm

117000

IMSP SCR
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9

Șunt 
Carotidian

30 Buc

Șunt in formă de ”T”. Material flexibil, rezistent la 
kinking. T – port pentru infuzie, inlăturarea aerului și 
materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunei 
arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj 
gradat in centimetri. Culoarea diferită a celor 3 
T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele 
de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță 
(contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon 
de siguranță cu teacă mobilă. Debitul  sanguin pe 
branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm.

133650

IMSP SCR

10

Valvulotom 
- 3,0 mm

5 Buc

valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice 
a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării by-
pass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibi-
al cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive con-
ice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, 
care permit evitarea alunecării în ramurile tributare 
și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă 
a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, 
care incizează valva prin retragere, avitind traumatis-
mul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, 
evitind presiunea asupra pereților vasului. 

16250

IMSP SCR

11

Valvulotom 
- 3,5 mm

5 Buc

valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice 
a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării by-
pass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibi-
al cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive con-
ice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, 
care permit evitarea alunecării în ramurile tributare 
și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă 
a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, 
care incizează valva prin retragere, avitind traumatis-
mul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, 
evitind presiunea asupra pereților vasului. 

16250

IMSP SCR

12

Valvulotom 
- 4,0 mm

5 Buc

valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice 
a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării by-
pass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibi-
al cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive con-
ice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, 
care permit evitarea alunecării în ramurile tributare 
și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă 
a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, 
care incizează valva prin retragere, avitind traumatis-
mul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, 
evitind presiunea asupra pereților vasului. 

16250

IMSP SCR

13

Valvulotom 
- 4,5 mm

5 Buc

valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice 
a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării by-
pass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibi-
al cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive con-
ice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, 
care permit evitarea alunecării în ramurile tributare 
și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă 
a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, 
care incizează valva prin retragere, avitind traumatis-
mul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, 
evitind presiunea asupra pereților vasului.

16250

IMSP SCR
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14

Valvulotom 
- 5,0 mm

5 Buc

valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice 
a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării by-
pass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibi-
al cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive con-
ice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, 
care permit evitarea alunecării în ramurile tributare 
și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă 
a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, 
care incizează valva prin retragere, avitind traumatis-
mul endoteliului și fir flexibil fără efect de memorie, 
evitind presiunea asupra pereților vasului. 

16250

IMSP SCR

15

Proteze 
vasculare 
biologice, 
bifurcate

1 Buc

Proteză vasculară bifurcată relizată din pericard bo-
vin, să fie rezistentă la infecție prin acoperire endo-
telială nativă. Percicardul bovinului să fie suturat cu 
suturi continue cu o sutură întreruptă fiecare la 2 
mm, pentru a permite ajustarea lungimii fără desfa-
cerea suturii. Să nu necesite clătire sau înmuiere. De-
pozitarea sa poată fi realizată la temperatura camerei 
și perioada de valabilitate să fie de cel puțin 2 ani. 
Dimensiuni: 18 mm X 9 mm X > 30 cm. 

123000

IMSP SCR

16

Proteză 
vasculară 
bilogică, 
liniară

3 Buc

Proteză vasculară liniară relizată din pericard bovin, 
să fie rezistentă la infecție prin acoperire endotelială 
nativă. Percicardul bovinului să fie suturat cu sutu-
ri continue cu o sutură întreruptă fiecare la 2 mm, 
pentru a permite ajustarea lungimii fără desfacerea 
suturii. Să nu necesite clătire sau înmuiere. Depozi-
tarea sa poată fi realizată la temperatura camerei 
și perioada de valabilitate să fie de cel puțin 2 ani. 
Dimensiuni: 8 mm X > 40 cm. 

338400

IMSP SCR

17

Clei 
medical, 
steril

20 Buc

Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este for-
mat din două seringi care se conectează la o singură 
canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate 
minimum 2 ani din data procurării. Certificare: Cerfi-
ficat CE sau declarație de conformitate CE în funcție 
de evalauarea conformității cu anexele corespun-
zătoare pentru produsele oferite valabil - confirmat 
prin semnătura și ștampila ofertantului. Certificat ISO 
13458 - valabil - confirmat prin semnătura și ștampila 
ofertantului. *Catalogul producătorului / prospecte 
/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor 
tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - 
copie confirmată prin ștampila și semnătura partic-
ipantului. * În ofertă se va indica codul produsului 
oferit pentru a putea fi identificat conform catalogu-
lui prezentat. 

262230

IMSP SCR

18 Tachocomb 35 Buc Burete hemostatic cutanat 4,8 X 4,8 cm 94500 IMSP SCR



146

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

19

Proteze 
valvulare  
cardiace 
mecanice 
cu dublu 
disc cu 
prelucrarea 
antitrom-
botica,steril

25 Buc

 Aortice:Aortice: 
-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie produs 
din carbon pirolitic pur fara componente  metalice 
care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi 
fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. 
-Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. 
-Profil  hemodinamic optim:- 
 unghii de deschiderea ≥ 85º,arcul de lucru 55º 
-turbulenta de staza minima                                                                                                                                           
       - raport orificiul / inel ≥  84%             
-regurgitarea minima in pozitia inchisa        
-valva rotabila dupa insertie 
-materialul  textil de acoperire a inelului protezei 
sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de 
implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP 
-mecanizm de protectie a pivotelor pentru  dez-
voltarea  panusului, a hipertropiei musculare sau  
septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gra-
dientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg 
 -valvele  oferite sa fie cunoscute si utilizate 
curent in unitati de specialitate din strainatate                                                        
- aria geometrica a orificiului :                                                                                                                                                
Ø 19 mm ≥  2,39 sm-20 buc ;                                                                                                                                             
Ø  21mm ≥ 2,9 sm-5 buc ;                                                                                                                                                
                 - gradienti transvalvulari mici;                                                                                                                                            
                                                          - gradient 
mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                          Dimensiunele protezelor valvulare 
sunt orientative, care pot fi  schimbate la necesitate 
si primite cu urmatoarea transa

243000

IMSP SCR
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Proteze 
valvulare  
cardiace 
mecanice 
cu dublu 
disc cu 
prelucrarea 
antitrom-
botica,steril

130 Buc

b. Aortice: 
-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confec-
tionat  din carbon pirolitic  care să permită efectuar-
ea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a exam-
inărilor CT şi RMN. 
-Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. 
-Profil  hemodinamic optim: 
-unghi de dischiderea ≥75-85° 
-turbulenta de staza minima 
-regurgitarea minima in pozitia inchisa 
-valva rotabila dupa insertie 
-materialul  textil de acoperire a inelului protezei 
sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de 
implantarea 
-mecanizm de protectie a pivotelor pentru  dezvol-
tarea  panusului, a hipertropiei musculare sau  sep-
tale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. 
-valvele  oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in 
unitati de specialitate din strainatate 
N 21 Manjetă standart – 35 buc. 
N 23 Manjetă standart - 35 buc                                                                                                                                              
              N 25 Manjetă standart – 30 buc. 
N 27 Manjeta standart  - 5 buc.  
Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, 
care pot fi  schimbate la necesitate si primite cu 
urmatoarea transa

1263600

IMSP SCR
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Proteze 
valvulare  
cardiace 
mecanice 
cu dublu 
disc cu 
prelucrarea 
antitrom-
botica,steril

50 Buc

a. Mitrale 
-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confec-
tionat din carbon pirolitic care să permită efectuar-
ea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a exam-
inărilor CT şi RMN. 
-Inelul şi discul să fie vizibile radiografic 
- Profil hemodinamic optim:  
-unghii de deschiderea ≥75-85° 
-turbulenta de staza minima 
-regurgitarea minima in pozitia inchisa 
-valva rotabila dupa insertie 
- materialul  textil de acoperire a inelului protezei 
sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de 
implantare 
-mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvol-
tarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au sep-
tale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. 
-valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in 
unitati de specialitate din strainatate 
N 27 Manjetă standart  - 5  buc 
N 29 Manjetă standart – 35  buc 
N 31 Manjetă standart – 10  buc, 
Dimensiunele protezelor valvulare sunt orientative, 
care pot fi  schimbate la necesitate si primite cu 
urmatoarea transa

486000

IMSP SCR
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Proteze 
valvulare 
cardiace 
biologice, 
steril

10 Buc

a. Mitrale  
-tesut biologic a valvei: valva porcina  sau pericard 
bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide 
separate montate individual pe stent 
-tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice,-
controlate,publicate in reviste de specialitate recu-
noscute 
-deschidere sincrona a foitelor 
-configuratie supraanulara 
-dizain radiopac 
-profil cit mai redus(protruzie aortica minima) 
N 27 mm– 2 buc                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                            
N 29 mm-3 buc                                                                                                                                              
                                                                                 N 
31 mm-4 buc                                                                                                                                              
                N 33 mm-1 buc

148500

IMSP SCR
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Proteze 
valvulare 
cardiace 
biologice, 
steril

25 Buc

 Aortice: - Valvă bilogică constituită din pericard 
bovin; - 3 cuspe independente obținute prin tăiere 
cu laser pentru precizia și uniformitatea coaptației, 
sau construita dintr-o singura foita si sa fie cu trei 
valve; Procent de coaptare de 100% și minimizare 
a regurgitarii central; - Design supraanular cu for-
ma anatomică, pentru proprietăți hemodinamice 
superioare; Sten dublu format din polimer rigid la 
bază, impregnate cu sulfat de bariu pentru radio-
opacitate, combinat cu un flexibilîn zona cuspelor, 
pentru preluarea stresului, acoperit cu tesătură 
poliesterică; - Sten cu profil îngust în zona comisu-
rilor; - Cuspe montate în interiorul stenului pentru 
a reduce riscul de obstructive coronară în enven-
tualitateaunor proceduri ulterioare de „valve în 
valve”; - Să nu conțină component metalice, pentru 
vizualizare RMN; - Profil redus al valvei pentru amin-
imiza riscul obstrucției ostiilor coronare; - Inel de 
coasere pliabil și moale pentru o ușoară penetrare 
a acului; - Țesut stabilizat la presiune joasă pentru 
a evita apariția deteriorărilor structural mecanice, - 
Tratament de anticalcificare cu acid alfaamino-oleic, 
cu eficiența demonstrată în timp (20 ani); - Conser-
vare în glutaraldehidă; - Markeri radioopaci pe inelul 
și pe picioarele stentului pentru o bună ghidare a 
plasării suturilor; - design care să faciliteze plasarea 
ulterioară de valvă în valvă; - Holder care se înde-
părtează ușor (cu un singur fir de prindere); - Di-
mensiuni pentru poziția aortică: 17-29 mm; - Sizer 
individual cu mâner de unică folosință; - Inelul să 
fie marcat pe țesătură- care este zonatractului de 
ejiecție din ventricol; Cantitatea pentru dimensiu-
nile :            -N 21mm -10 buc;  N 23mm -12 buc; N 
25mm - 3 buc;  , va fi solicitată conform necesităților 
reale ale instituției. Certificare: Certificat CE 
sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * 

983250,00

IMSP SCR
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 Mitrale - inel semirigid cu fexibilitate antereoara 
pentru plastiea valvei mitrale; sa ofere posibiliratea 
remodelarii postereoare si mentinerea flexibilitatii 
antereoarei; - sa fie marcat in trei puncte:doua 
dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvulei 
mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dis-
pozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a 
dispozitivului; Cantitatea pentru dimensiunile : N28, 
N30, N32,N34, va fi solicitată conform necesităților 
reale ale instituției. Certificare: Certificat CE 
sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat.  
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 Tricuspide - Inel semirigid pentru plastia valvei 
tricuspide; - carcas din titaniu; - forma 3D care 
modelează valva și previne afectarea căilor de 
conducere; Cantitatea pentru dimensiunile:  
N28, N30, , va fi solicitată conform necesităților 
reale ale instituției. Certificare: Certificat CE 
sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite - valabil confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 

74100,00

IMSP SCR
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26

Petic din 
Pericard 
bovin, steril

5 Buc

Țesut biologic: petic din pericard bovin; 
pericard bovin de origine animala stabilizat 
cu solutie glutaraldehida 5 ( +, -3) cm x 10 ( +,-
3) cm . Certificare: Certificat CE sau declaratie 
de conformitate CE in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite - valabil confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat.

35950,00

IMSP SCR
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Proteze 
vasculare 
pentru aor-
ta toracica 
,steril

12 Buc

Cantitățile pentru : Diametrul - 30mm. Diametrul- 
28mm, Diametrul- 26mm , Diametrul- 24mm, 
Diametrul -10mm Diametrul -8 mm, va fi solicitată 
conform necesităților reale ale instituției. Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil 
confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.

34272,00

IMSP SCR
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Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aor-
tei ascendente Confecţionate dintr-un material cu 
porozitate 0, împregnat cu cologen pentru con-
trolul hemostazei şi asigurarea impermiabilităţii la 
sînge a protezei şi disponibilitate imediată pentru 
implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu 
uşurinţa sutura chirurgicală şi să faciliteze creşterea 
ţesulară. Valva mecanică să îndeplineasca condiţii 
de performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, 
implantabilitate şi durabilitate. Cantitatea pentru 
dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm 
cu montarea protezei vasculare N 26mm cu sinu-
suri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca 
N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm cu 
sinusuri sau fără sinusuri, proteza valvulara cardiaca 
N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm 
cu sinusuri sau fără sinusuri, va fi solicitată con-
form necesităților reale ale instituției. Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite valabil - 
confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.

184800,00
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Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); 
- structură poroasă; - porii în formă de V pentru 
ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 
60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi 
maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la 
introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă 
la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas 
inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de 
anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă 
cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în 
ambele variante după grosimea peretelui - perete 
standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul 
(mm) – 3,5,  Lungime(cm) - 10 (+,-3) Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil 
confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 

36979,00

IMSP SCR
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Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); 
- structură poroasă; - porii în formă de V pentru 
ameliorarea încorporararii tisulare; - mărimea porilor 
60µm pe exterior şi 20µm pe interior; flexibilă şi 
maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistenţă redusă) la 
introducerea acului in timpul suturării; - rezistenţă 
la compresie, cudare şi kin-king , fără carcas 
inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de 
anastomoză; - rezistenţă la rupere și compatibilă 
cu sutura monofilament sau PTFE; - existenţa în 
ambele variante după grosimea peretelui - perete 
standard şi perete subțire(<0,2 mm); Diametrul 
(mm) – 4,  Lungime(cm) - 10 (+,-5) Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil 
confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat. 

134895,00
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Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 10(+,-3) cm, grosimea: 
0.1 mm – 0.4 mm , cantitatea pentru dimensiu-
nile expuse, va fi solicitată conform necesităților 
reale ale instituției. Certificare: Certificat CE 
sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 

1104000,00

IMSP SCR
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Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. 
– obligator adoptarea automata a regimului 
de stimulare; – termenul de functionare pes-
te 7 ani . Certificare: Certificat CE sau declaratie 
de conformitate CE in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite - valabil confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 

153350,00
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Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de 
stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal 
de functionare peste 7 ani . Certificare: Certificat 
CE sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 

55080,00

IMSP SCR
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 Conector IS-1 Uni /polar; – demensiuni-35cm; fixare 
-insurubare ,adancimeade penetrare a heelixului 
de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; 
– introducator si accesorii in pachet. Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite - valabil 
- confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.

66640,00

IMSP SCR
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Conector IS-1 Uni / polar – demensiuni-54cm ,fix-
are- insurubare,adancimeade penetrare a heelixului 
de pina 3.5mm – invelis silicon – eliberare steroizi 
– introducator si accesorii in pachet. Certificare: 
Certificat CE sau declaratie de conformitate CE 
in functie de evaluarea conformitatii cu anexele 
corespunzatoare pentru produsele oferite valabil - 
confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului; 
Certificat ISO 13485 - valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Informatii 
cu privire la studiile clinice efectuate de catre la 
producator pentru produsul ofertat *Catalogul 
producătorului/prospecte/documente tehnice de 
confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul 
oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin 
ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se 
va indica codul produsului oferit pentru a putea fi 
identificat conform catalogului prezentat.

66190,00

IMSP SCR

36

Electrod 
epicardial 
implantabil 
(perma-
nent) , steril

5 Buc

Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 
cm,Fixarea- ligaturi,  Invelis- silicon,  Eliberare 
steroizi-dexametazon natria fosfat, Introducator 
si accesorii in pachet. Certificare: Certificat CE 
sau declaratie de conformitate CE in functie de 
evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite valabil - confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat.

66190,00

IMSP SCR

37 Introduser 10 Buc 8 Fr 10000,00 IMSP SCR

38

Petic din 
PTFE Fellt

20 Buc

Marimea-15( +,-5 )x 15(+,-5)cm Grosimea -1-
1,65mm Certificare: Certificat CE sau declaratie 
de conformitate CE in functie de evaluarea 
conformitatii cu anexele corespunzatoare 
pentru produsele oferite - valabil confirmat prin 
semnătura și ștampila ofertantului; Certificat 
ISO 13485 - valabil - confirmat prin semnătura 
și ștampila ofertantului; Informatii cu privire la 
studiile clinice efectuate de catre la producator 
pentru produsul ofertat *Catalogul producătorului/
prospecte/documente tehnice de confirmare a 
specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe 
suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și 
semnătura Participantului. * În ofertă se va indica 
codul produsului oferit pentru a putea fi identificat 
conform catalogului prezentat. 

64340,00

IMSP SCR
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55 Buc

 Mitrale  
-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie 
confecționat din carbon pirolitic care să permită 
efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a 
examinărilor CT şi RMN. 
-Inelul şi discul să fie vizibile radiografic 
- Profil hemodinamic optim:  
-unghii de deschiderea ≥75-85°            
-turbulenta de staza minima 
-regurgitarea minima in poziția închisa 
-valva ratabila după inserție 
-materialul textil de acoperire a inelului protezei 
sa fie cu structura netrombogena si cu marcher de 
implantare 
-mecanism de protecție a pivoților pentru 
dezvoltarea panusului , a hipertrofiei musculare 
s-au septale,a extensiei calcificarilor subvalvulare. 
-valvele  oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in 
unitati de specialitate din strainatate 
 -sa prezinte certificat de calitate conform 
standardelor internaționale ISO, CE                                                                                                                     
Marimele solicitate:                                                                                         
N 27 Manjetă standart - 10 bucăți 
N 29 Manjetă standart -40 bucăți 
N 31 Manjetă standart  - 5  bucăți 
 
dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, 
care pot fi  schimbate la necesitate si primite cu 
următoarea tranșă 
                      

560780,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie
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26 Buc

Aortice 
-Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie 
confecționat  din carbon pirolitic  care să permită 
efectuarea în condiții de siguranță şi fără artefacte a 
examinărilor CT şi RMN. 
-Inelul şi discul să fie vizibile radiografic. 
-Profil  hemodinamic optim: 
-unghi de deschiderea ≥75-85°            
-turbulenta de staza minima 
-regurgitarea minima in poziția închisa 
-valva ratabilă după inserție 
-material  textil de acoperire a inelului protezei 
sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de 
implantarea 
-mecanism de protecție a pivotelor pentru  
dezvoltarea  panusului , a hipertropiei musculare 
sau  septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. 
-valvele  oferite sa fie cunoscute si utilizate 
curent in unități de specialitate din străinătate                                                                                                   
Marimele solicitate:    
N 17 Manjetă redusă- 2;                                                                              
N19  Manjetă redusă - 6 bucați;                                                                       
N 21 Manjetă redusă - 10 bucați;                                                                      
N 23 Manjetă redusă - 6 bucăți; 
dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, 
care pot fi  schimbate la necesitate si primite cu 
următoarea tranșă 

254502,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie
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Proteze 
valvulare 
cardiace 
biologice

33 Buc

  Aortice  
-țesut biologic a valvei: valva porcina  sau pericard 
bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide 
separate montate individual pe stent 
-tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, 
controlate, publicate in reviste de specialitate 
recunoscute 
-deschidere sincrona a foitelor 
-configuratie supraanulara 
-dizain radiopac 
-profil cit mai redus(protruzie aortica minima) 
-tratament cu glutar –aldehida 
-durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice 
publicate  
-sa prezinte certificat de calitate conform 
standartelor internationale ISO, CE 
-perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 
Marimele solicitate:                                                                                        
N 21 - 8 bucăți;                                                                                                  
N 23 - 15 bucăți;                                                                                                
N 25 - 10 bucăți; 

478500,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

42

Proteze 
valvulare 
cardiace 
biologice

27 Buc

Mitrale 
-tesut  biologic a valvei: valva porcina  sau pericard 
bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspide 
separate montate individual pe stent 
-tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, 
controlate, publicate in reviste de specialitate recu-
noscute 
-deschidere sincrona a foitelor 
-configurație supraanulara 
-desing radiopac 
-tratament cu glutar –aldehida 
-durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice 
publicate.  
-sa prezinte certificat de calitate conform standar-
telor internationale ISO, CE 
-perioada de valabiletate minimum 3-4 ani;                                                       
N 27- 7 bucăți; 
N 29 - 13 bucăți; 
N 31 - 7 bucăți; 

395550,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie
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Valva 
aortica 
biologica 
constituita 
din pericard 
bovin

11 Buc

Aortice  
Valva aortica biologica constituita din pericard 
bovin  
-3 cuspe independente obținute prin taiere cu laser 
pentru precizia si uniformitatea coaptației 
- Procent de cooptare de 100% si minimizare a 
regurgitării centrale 
-Design supraanular cu forma anatomica, pentru 
proprietăți hemodinamici superioare 
-Stent dublu  format din polimer rigid la baza, 
impregnat cu sulfat de bariu pentru radioopacitate, 
combinat cu unul flexibil in zona cuspelor, pentru 
preluarea stresului, acoperit cu tesatura poliesterica 
- Stent cu profil îngust in zona comisurilor 
-Cuspe montate in interiorul stentului pentru 
a reduce riscul de obstructie coronara in 
eventualitatea unor proceduri ulterioare de “valve 
in valve” 
-Să nu conțină componente metalice, pentru 
vizualizare RMN  
-Profil redus al valvei pentru a minimiza riscul 
obstructiei ostiilor coronare 
-Inel de coasele pliabil si moale pentru o ușoara 
penetrare a acului 
-Țesut stabilizat la presiune joasa pentru a evita 
apariția deteriorărilor  structurale mecanice 
-Tratament  de anticalcificare cu acid alfa-amino-
oleic, cu eficienta demonstrata in timp ( 20 de ani) 
-Conservare in glutaraldehida 
-Markeri radioopaci pe inelul si pe picioarele 
stentului pentru o buna ghidare a plasarii suturilor 
-Design care sa faciliteze plasarea ulterioara de 
valva in valva 
-Holder care se indeparteaza usor ( cu un singur fir 
de prindere) 
- Dimensiuni pentru poziția aortica: 17-29 mm 
-Set complet de dispozitive de implant pentru 
determinarea dimensiunii optime si pentru 
verificarea interferentei cu ostiile coronare 
N 21- 4  bucăți; 
N 23 - 4  bucăți; 
N 25 - 3 bucăți; 

367510,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie



158

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

44

Pr
ot

ez
e 

va
lv

ul
ar

e 
ca

rd
ia

ce
 m

ec
an

ic
e 

cu
 d

ub
lu

 d
is

c 
cu

 p
re

lu
cr

ar
ea

 a
nt

itr
om

bo
tic

a

55 Buc

Aortice:  
-2 hemidiscuri cu suprafața din carbon pirolitic  
Marginea orificiului confecționata din carbon 
pirolitic si banda de titan pentru eliminarea riscului 
de deformare a valvei si rotație cat mai facila după 
implantare 
Unghi de deschidere de minim 75° 
Unghi de lucru de peste 50° 
Valva ratabila după inserție  
Mecanism de prindere a hemidiscurilor tip “balama”, 
spălarea continua a canalului pe toata durata 
ciclului cardiac 
Sistemul de pivotare al valvulelor realizat prin 
existenta a doua seturi de orificii in carcasa valvei 
pentru a reduce la minim suprafetele de frecare, 
pentru asigurarea in bune condiții a fluxului sangvin 
de spălare si diminuare riscului de formare a 
trombilor 
Inel de sutura cu markeri pentru orientarea suturii 
Inel de sutura de dimensiuni reduse, care poate fi 
implantat in orificii valvulare cu diametrul redus, 
sever stenozate 
Posibilitatea de implantare intra-anulara sau parțial 
supra-anulara in funcție de particularitățile inelului 
Inel de sutura impregnat cu carbon pirolitic sau 
alta substanța cu proprietăți netrombogene 
pentru menținerea caracteristicilor mecanice 
(rezistenta, flexibilitatea) si pentru o mai buna 
hemocompatibilitate a acestuia 
Inel de sutura moale, compresibil, pentru 
poziționarea ușoara a valvei in inel  
Disponibilitatea dimensiunilor 19, 21, 23, 25, 27 cu 
inel total supra-anular 
Sa aiba disponibile game distincte pentru 
dimensiunea inelului redusa, pentru implantare 
intra-anulara si pentru implantare supra-anulara 
Inaltimea discurilor in pozitie deschisa sa fie 
apropiata de inaltimea stentului orificial (pentru a 
evita interferenta cu tesuturile invecinate) 
Performanta hemodinamica crescuta 
Aria geometrica a orificiului valvei aortice (GOA) cu 
dimensiunea 23 de minim 2.55cm² 
-valvele  oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in 
unități de specialitate din străinătate  
-sa prezinte certificat de calitate conform 
standartelor internationale ISO, CE 
N21  Manjetă standart - 15 bucăți;                                                                
N23   Manjetă standart- 20  bucăți;      
N25   Manjetă standart - 15  bucăți;                                                                    
N27  Manjetă standart  - 5 bucăți;                           

685355,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie
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Mitrale 
-inel regid pentru plastia valvei mitrale in trei 
dimensiuni, pentru inelul anterior sa fie cu forma 
concavă, 
-construcția inelului sa conforma cu geometriea 
normala a inelului anular uman 
-construcție dintr-un miez de titan supramodelat cu 
silicon si acoperit cu pînza poliesterica 
-sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului 
-sa prezinte certificat de calitate conform 
standartelor internationale ISO, CE 
N 28 - 10 -bucăți;                                                                                                     
N 30- 30 -bucăți;                                                                                                    
N 32 -  30 -bucăți;                                                                                            
N 34 - 8  -bucăți;                                                                                              
N 36 -  5 -bucăți;

725420,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

46
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16 Buc

Tricuspide 
-forma tridimensionala a inelului sa conforme cu 
geometriea normala a inelului anular tricuspid 
uman 
-inel incomplet pentru nu a interfera cu sistemul de 
conducere a inimii  
-inel cu profil redus in înălțime  
-sa fie marcat cu trei  puncte in pozițiile 
corespunzătoare comisurilor cuspale 
-sa permită vizualizarea radiografica a dispozitivului 
-sa prezinte certificat de calitate conform 
standardelor internaționale ISO, CE 
N 30 - 3 -bucăți;                                                                                                     
N 32- 3 -bucăți;                                                                                                    
N 34 -  5 -bucăți;                                                                                             
N 36 -  5 -bucăți; 

152000,00

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

47  
Petic din 
Pericard 

bovin

3 Buc

țesut biologic : petic din pericard bovin 
-pericard bovin de origine animala stabilizat cu 
soluție glutaraldehida 
-sa prezinte certificat de calitate conform standarde-
lor internaționale ISO, CE 
-perioada de valabilitate minimum 3-4 an
i                                            10x10 cm

18363,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

48

Proteze 
vasculare 
pentru 
aorta 
toracica tip 15 Buc

Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), 
(Double velour woven fabric with collagen)                                                                                       
Diametrul (mm) - 28 
Lungimea (cm) – 12-15  - 5 bucăți 
Diametrul (mm) - 30 
Lungimea (cm) – 12-15  5 bucăți 
Diametrul (mm) - 32 
Lungimea (cm) – 12-15 5

42000,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie
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Proteze 
valvulare 
conduit 
aortice

13 Buc

Confecționate dintr-un material cu porozitate 0, 
impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei 
şi asigurarea impermeabilității la sânge a protezei şi 
disponibilitate imediată pentru implantare. 
- Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurință 
sutura chirurgicală şi să faciliteze creșterea ţesulară. 
- Valva mecanică să îndeplineasca condiţii de 
performanţă: hemodinamică, tromborezistenţă, 
implantabilitate şi durabilitate 
N 23 - 3 bucăți 
N 25 -  5 bucăți 
N 27 - 5 bucăți

343200,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

50

Clei 
biologic 
Bioglu

10 Buc

Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea pereti-
lor aortei si controlul hemostazei. 
Siringa preumpluta cu 2 componente 
Cantitatea 15 gr 
Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă 
Setul format din: 
- 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albu-
mina bovină și glutaraldehidă 
-4 cateter aplicator                                                                                                                 
Setul să fie steril.

95720,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

51

Cablu 
chirurgical 
pentru 
conectarea 
electrozilor 
de stimu-
lare cardia-
ca tempo-
rara

10 Buc

Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de 
stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardio-
stimulatorul Medtronic model 5392. Lungime mai 
mare de 3 metri

15000,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

52
Petic din 
PTFE Felt 8 Buc Petic din PTFE Felt. Mărimea 15x15cm   

1-1.65mm 47520,00
IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

53

Electrod 
neutral 

monoutilizabil 400 Buc
Suprafaţa pînă la 500 cm2 

cu cablu 3m 7728

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

54
Electrozi activi 
monoutilizabili 350 Buc Cu 2 butoane, tripolar, cablu 3 m 13352,5

IMSP 
Insitutul de 
Cardiologie

 
 
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

eligibilitatea ofertantului sau candidatului; 
capacitatea de exercitare a activității profe-
sionale;

capacitatea economică și financiară;

capacitatea tehnică și/sau profesională;

 standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestru III - IV 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _10__din__10 august 2022_ 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Special pentru influenţe 
Active asupra Proceselor Hidrome-
teorologice

IDNO 1003600094438
Adresa mun. Chișinău, str. Grenoble 193
Numărul de telefon/fax 022 40-34-16, fax: 022 76-95-35
Adresa de e-mail ale autorității contractante www.antigrindina.md.
Adresa de internet ale autorității contractante http://antigrindina.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vasilie Aghenie, 022 403-416; 069151700 an-

tigrindinamd@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA „RSAP” M-Tender

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Serviciul Special pentru Influențe active Asu-
pra Proceselor Hidrometeorologice este o 
instituţie bugetară subordonată Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, abilitată 
cu funcţii de organ naţional în domeniul in-
fluenţelor active asupra proceselor meteoro-
logice și altor procese geofizice

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 24613000-4

Rachete antigrindina 
cu  o treaptă, cu tipul 

de lansare reactiv 
mortier

4000 buc. Rachete antigrindină conform caietu-
lui de sarcini.

25 420 000,00 lei sau 

1 240 000,00 Euro

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

http://www.antigrindina.md
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție prețul cel mai scăzut fără TVA pentu  lot  
cu corespunderea specificației tehnice 
solicitate

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

22 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Procedură de negociere

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1  din  10 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția Generală Educație Orhei
IDNO 1015601000293

Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Numărul de telefon/fax 0235-21707, 0235-22612
Adresa de e-mail ale autorității contractante dgorhei@gmail.com 
Adresa de internet ale autorității contractante
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Gorgos Galina   079106889 galinagor-

gos90@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

Documentația de atribuire este anexată în 
cadrul procedurii în SIA RSAP(Mtender)

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 55500000-
5 Servicii catering serv. Servicii de preparare și distribuire a 

hranei pentru elevi  în IPET

1187325.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție În cadrul procedurii de achiziții vor fi 
solicitate documentele stabilite conform 
Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice

mailto:dgorhei@gmail.com
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

August -Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

-

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.  1   din 10.08.2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria Logănești 
IDNO 1007601005785
Adresa s.Logănești r-ul  Hîncești  
Numărul de telefon/fax 026957238 
Adresa de e-mail ale autorității contractante loganesti@hincesti .md
Adresa de internet ale autorității contractante -
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Danu Valentin, 069190179
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

APL de nivelul II 

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucră-

rilor

Cantitate/ Unitate 
de măsură

Descrierea achizi-
ției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45000000-7

Aprovizionarea cu 
apă potabilă și sis-
temele de evacuare 
și purificare a apelor 
uzate în s.Logănești 
r-ul Hîncești 

Conform caietului 
de sarcini

Conform caietului 
de sarcini 8 312375.00 MDL 

n Denumire lotul n
Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Prețul cel mai scăzut 
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II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Septembrie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație Electronică □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Proiect finanțat în baza acordului de finanțare 

cu fondul Național de Dezvoltare Raională și 
Locală

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 09.08.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Grătiești
IDNO 1007601010219

Adresa s.Grătiești,str.Ștefan cel Mare 72
Numărul de telefon/fax 022-451232, 022-451231
Adresa de e-mail ale autorității contractante primgratiesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante Primaria Gratiesti
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail MardareVictor, 069142312,primgratiesti@

gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

SIA RSAP

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură
Descrierea achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru 
fiecare lot în parte)

1 45200000-
9  

Lucrări la „Extin-
derea sistemului de 
iluminat stradal din 
com.Grătiești, mun. 

Chișinău”

L=11,2 km

buc

Lucrări la 

„Extinderea sistemului de 
iluminat stradal din com.
Grătiești, mun. Chișinău”

               L=11,2 km

3102780,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu V

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu V

Da □
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

August 2022 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu V

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6 din 05 august 2022 

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa or. Strășeni, str. M. Eminescu, 32; de internet: 

www.Straseni.md
Numărul de telefon/fax (0237) 2-71-25
Adresa de e-mail ale autorității contractante primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante www.Straseni.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Cristian Șaptefrați
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob-
ține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de 
atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, to-
tal și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată docu-
mentația de atribuire)

primaria.straseni.7f@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul principal de acti-
vitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

APL I

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servicii-

lor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

1

45212200-
8 Construcția Complexul Sportiv 

din mun. Straseni, str. I. Iakir, 
Faza II, etapa 1

Conform 
caietului 
de sarcini 
- anexă la 
documen-
tația de 
concurs

12 467 760,00

MDL

(cap. 1-9, deviz general)

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor 
ateliere protejate sau acesta poate fi executat nu-
mai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție cel mai bun raport calitate - preț
Alte informații:
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Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

15 august 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □
Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante Termen de valabilitate contract - 31.12.202_

Notă:  Anunțurile de intenție privind achiziţiile publice preconizate se publică în Buletinul achiziţiilor publice în 
cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fieca-
re procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 20/8 din 12.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Localitate or. Ialoveni

IDNO 1009601000289

Adresa str. Alexandru cel Bun, 33 

Număr de telefon/fax 268 27235 078883842

E-mail oficiu.adrc@gmail.com

Adresa de internet www.adrcentru.md

Persoana de contact Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrcentru.
gov.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Instituție publică pe lână Ministerul infrastructurii Dez-
voltării Regionale. Implementarea proiectelor de in-
frastructură în regiunea de dezvoltare Centru

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

N/C

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție Apeduct Prut – Nisporeni. Evacuarea apelor rezidu-

ale din or. Nisporeni, Rețele exterioare de canaliza-
re – etapa II și III. Rețea de canalizare în s. Vărzărești, 
r. Nisporeni

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651577829868
Data publicării: 04.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21055897/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:oficiu.adrc@gmail.com
http://www.adrcentru.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651577829868
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055897/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055897/
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Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 5

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 3/4 din 22 aprilie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Asocierea Darnicgaz S.R.L. & AM Sisteme S.R.L.
IDNO 1003601006407
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 1a, telefon: (237) 25726, 
fax: (237) 25727, E-mail: info@darnicgaz.md

Întreprindere mică sau mijlocie Da ■       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Apeduct Prut – Nisporeni. Eva-
cuarea apelor reziduale din or. 
Nisporeni, Rețele exterioare 
de canalizare – etapa II și III. 
Rețea de canalizare în s. Vărză-
rești, r. Nisporeni

45200000-9 1 20/6 din 12 
iulie 2022

45 000 066.34

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu ■        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ■        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 254 din 11.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
E-mail adrsud@gmail.com 
Adresa de internet www.adrsud.md 
Persoana de contact Dorin Coroian

0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud este o in-
stituție publică al cărei fondator este autoritatea de 
elaborare a politicii de dezvoltare regională, constitui-
tă pentru implementarea politicii de dezvoltare regio-
nală la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. 

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări ■
Obiectul de achiziție „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. 

Căușeni, etapa II și construcția sistemului de canalizare 
în sectorul „Căușenii Vechi””

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647592663757
Data publicării: 18.03.2022
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647592663757

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț ■

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:adrsud@gmail.com
http://www.adrsud.md
mailto:dorin.coroian@adrsud.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647592663757
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647592663757
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647592663757


175

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru 11/22 din 30.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Asocierea Atractiv Invest SRL & SC Casrep SRL & 
Izodromgaz SRL

Lider asociere - SC “Atractiv Invest” SRL
IDNO 1014600000370
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 
39, of.470, tel: 068 65 59 96; 0 (22) 28 70 20; 
e-mail: atractivinvest@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da ■       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu ■      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

„Modernizarea stației de epura-
re a apelor uzate din or. Căușeni, 
etapa II și construcția sistemului 
de canalizare în sectorul „Căușe-

nii Vechi””

45252127-4 1 bucată
01/L/22

din 
08.06.2022

70.754.188,55

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu ■        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu ■        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

mailto:atractivinvest@mail.ru
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 255 din 11.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon/fax 0 (241) 2 62 86
E-mail adrsud@gmail.com 
Adresa de internet www.adrsud.md 
Persoana de contact Dorin Coroian

0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md 
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud este o in-
stituție publică al cărei fondator este autoritatea de 
elaborare a politicii de dezvoltare regională, constitui-
tă pentru implementarea politicii de dezvoltare regio-
nală la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. 

 
Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri  □        

Servicii ■       

Lucrări  □
Obiectul de achiziție „Servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate în ve-

derea stabilirii oportunităţilor de iniţiere a procesului 
de implementare a proiectului Apeduct magistral Ște-
fan Vodă – Căușeni – Căinari”

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1647526699792
Data publicării: 17.03.2022
Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1647526699792

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:adrsud@gmail.com
http://www.adrsud.md
mailto:dorin.coroian@adrsud.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647526699792
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647526699792
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647526699792
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Nr. oferte primite Total: 4
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru 10/22 din  30.05.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Fluxproiect SRL

IDNO 1008600004630

Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-6801, or. Ialoveni, str.Al. cel Bun, 5/4, ap. 44
tel: 069212380, 079776883
e-mail: fluxproiect@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da ■       Nu □       

Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu ■

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu ■      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1

„Servicii de elaborare a Studiului 
de fezabilitate în vederea stabi-
lirii oportunităţilor de iniţiere a 
procesului de implementare a 
proiectului Apeduct magistral 

Ștefan Vodă – Căușeni – Căinari”

71241000-9 1 bucată
02/S/22

din 
09.06.2022

510 600,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un pro-
iect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu ■        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se 
referă anunțul respectiv

Nu ■        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:fluxproiect@gmail.com
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
Nr.01/22 din 12.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Ansamblul Național Academic de 

Dansuri Populare ”JOC”
Localitate MD-2069. mun. Chișinău
IDNO 1003600165088
Adresa str. Mesager 2
Număr de telefon/fax 067441710
E-mail ansamblejoc@gmail.com 
Adresa de internet -----------
Persoana de contact Aliona Strîmbeanu
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

 Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

---------

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție Autocar de pasageri pentru deplasare la distanțe mari
Anunțul de participare https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1652428082314?tab=contract-notice
Data publicării: 13.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

---- 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 01/22 din 24.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SC TEHNOLIDER SRL

mailto:ansamblejoc@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652428082314?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652428082314?tab=contract-notice
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IDNO 1004605005324
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

MD-2023. Chișinău, str Meșterul Manole 9/8a   

Tel. 069641700
Întreprindere mică sau mijlocie Da        

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu       

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Autocar pentru transport de per-
soane la distanțe mari

34121500-6 1 unit 22/22 din 
06.07.2022 2 277 777,0

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu       

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu         

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 10 din 11.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Suma estimată 2967230,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru simestrul  II al anului 2022
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1651730803091

Data publicării: 05.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055999/    

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 12
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:12
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 12

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730803091
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055999/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 10 din  17.06.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL Testor
IDNO 1003607005413
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Soroca

Tel.: 079274148

Email: lisnicalla@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 1 Produse  de 
panificație

15
80

00
00

-6 Pîine albă (13300 
kg)

22LP din 
29.06.2022

159068,00

Pîine neagră 
(13300 kg)

184737,00

TOTAL 343805,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Floreni
IDNO 1002601002055
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

S. Floreni rnul Anenii Noi

Tel.: 060873111 

Email: a.stirbul@floreni.md / i.lupasco@floreni.
md 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

mailto:lisnicalla@mail.ru
mailto:a.stirbul@floreni.md
mailto:i.lupasco@floreni.md
mailto:i.lupasco@floreni.md
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Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 2

Pulpe de găină și 
piept de pui

15800000-6 Pulpe de găină refri-
gerate (2500 kg)

23LP din 
29.06.2022

117000,00

Piept de găină refri-
gerat (2500 kg)

205500,00

TOTAL 322500,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Debut-Sor
IDNO 1003607003372
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Soroca, str. Cosăuților 6

Tel.: 023030831 

Email: debutsorsrl@yandex.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 4 

Produse din carne

15800000-6 Crenvurști “Lacta” 
sau echivalentul

(1400 kg)

24LP din 
29.06.2022

115332,00

Salam semiafumat 
“Servelat”sau echi-
valentul

(1400 kg)

145068,00

TOTAL 260400,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL V.A.Struc
IDNO 1003602028938
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Bălți, str. Pușkin 79/6

Tel.: 023194039 

Email: struccc@mail.ru 

mailto:debutsorsrl@yandex.ru%20
mailto:struccc@mail.ru
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 5 

Crupe

15
80

00
00

-6

Crupe de orz (1000 
kg)

25LP din 
29.06.2022

12500,00

Crupe de porumb 
(1500 kg)

24000,00

Hrișcă 

(1500 kg)

74970,00

Crupe de grîu 

(1000 kg)

12500,00

Orez

(1500 kg)

48750,00

Fulgi de ovăs

(1000 kg)

24700,00

Crupe de griș

(1200 kg)

22440,00

Crupe de alac

   (1000 kg)

12500,00

2 Lot 8

Macaroane

Macaroane 

(2600 kg)

46280,00

3 Lot 11

Ulei de floarea-soa-
relui

Ulei de floarea-soa-
relui

(2200 L) 

105600,00

TOTAL 384240,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Nobil Prest
IDNO 1010600021038
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Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Prunului 19/1

Tel.: 022843370 

Email: nobilprest@mail.ru 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, 
serviciilor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate de măsură Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 3 

Ouă de găină

15800000-6 Ouă de găină (30000 buc) 26LP din 
29.06.2022

64200,00

2 Lot 6

Mazăre șlefuită

Mazăre șlefuită (1500 kg) 20850,00

3 Lot 7 

Dulciuri

Batoane de ciocolată în asorti-
ment (300 kg)

29400,00

Caramele în asortiment (300 kg) 13800,00

Turte dulci (пряники) cu um-
plutură

(300 kg)

8880,00

Biscuiți “De casă”

(300 kg)

14400,00

Napoletane 

(300 kg)

17100,00

Halva 

(300 kg)

16200,00

Zefir (150 kg) 10800,00

Zefir în ciocolată

(150 kg)

16200,00

Jeleuri (marmelade)

(150 kg)

10800,00

4 Lot 10 

Pateu de pasăre

Pateu de pasăre   cu ficat 

(1300 kg)

63700,00

5 Lot 12

Sucuri

Suc de fructe

(2000 L)

29560,00

Suc de roșii 

(2000 L)

29560,00

mailto:nobilprest@mail.ru
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6 Lot 13

Pastă de roșii și tocană 
de dovlecei

Pastă de roșii (500 kg) 19300,00

Tocană de dovlecei

(800 kg)

27120,00

7 Lot 14 

Magiun din fructe

Magiun din fructe

(1000 kg)

32700,00

8 Lot 15

Mazăre verde conser-
vată

Mazăre verde conservată (800 
kg)

15632,00

9 Lot 18

Carne înăbușită

Carne înăbușită de porc

(1200 buc)

54960,00

Carne înăbușită de vită

(1200 buc)

79200,00

10 Lot 19

Cafea naturală

Cafea naturală nesolubilă

(60 kg)

25680,00

Cafea naturală solubilă

(60 kg)

26400,00

11 Lot 20

Cacao

Cacao pudră 

(60 kg)

8280,00

12 Lot 21

Ceai natural

Ceai natural negru 

(50 kg)

9900,00

Ceai natural verde

(50 kg)

8900,00

13 Lot 22

Condimente și alte pro-
duse alimentare

   Frunze de dafin

(7 kg)

1638,00

Piper negru boabe 

(7 kg)

2240,00

Piper negru măcinat

(7 kg)

1596,00

Borș acru

(70 kg)

12600,00

Bicarbonat de sodiu p/ru uz 
alimentar

(70 kg)

2373,00

Mivină 

(70 kg)

4830,00

Drojdie uscată

(10 kg)

1420,00
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14 Lot 23

Sare iodată

Sare iodată (1300 kg) 15210,00

15 Lot 24

Oțet de mere

Oțet de mere

(250 L)

2275,00

16 Lot 27

Făină de grîu

Făină de grîu de calitatea I (2000 
kg)

23600,00

17 Lot 28 

Apă minerală

Apă mineral slab gazată (3000 L) 23940,00

TO-
TAL 

745244,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Telemar
IDNO 1003600098573
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Uzinelor 21/1

Tel.: 022479098 

Email: telemarsrl@mail.ru  
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 16

Pește congelat“Hec”

15800000-6 Pește congelat“Hec”

(3000 kg)

27LP din 
29.06.2022

155700,00

TOTAL 155700,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Viocris-Impex
IDNO 1006600032107
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Studenților 5/3

Tel.: 068430630 

Email: viocrisimpex@gmail.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

mailto:telemarsrl@mail.ru%20%20
mailto:viocrisimpex@gmail.com
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 17

Conservă de sardi-
nă

15800000-6 Conserve de sardină 
în tomate 

(500 kg)

28LP din 
29.06.2022

41010,00

Conservă de sardină 
în ulei 

(500 kg)

41010,00

TOTAL 82020,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Nivali-Prod
IDNO 1006600010112
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

S. Dubăsarii Vechi, rnul Criuleni

Tel.: 062037700/ 068686502 

Email: achizitii@nivalli.md 
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lot 26

Pelimeni

15800000-6 Pelimeni (1800 kg) 29LP din 
29.06.2022

62100,00

TOTAL 62100,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

mailto:achizitii@nivalli.md
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Denumire  SA Lactis
IDNO 1003602151429
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Rîșcani, str. Vl. Komarov 73

Tel.: 069104672 

Email: lactis_lactis@mail.ru 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclusiv TVA

1 Lot 25

Produse lactate

15
80

00
00

-6

Lapte de vacă pas-
teurizat

(12000 L)

30LP din 
29.06.2022

178320,00

Chefir

(12000 L)

219600,00

Smîntînă 

(1300 kg)

67600,00

Cașcaval cu cheag 
tare 

(800 kg)

126752,00

Cașcaval topit afu-
mat

(400 kg)

38400,00

Brînză de vaci 

(1700 kg)

136000,00

Unt de vaci 

(2500 kg)

425000,00

TOTAL 1191672,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

mailto:lactis_lactis@mail.ru
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Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 09 din 11.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Suma estimată 1266700,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Resurse energetice (cărbune)
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1654500793536

Data publicării: 06.06.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057663 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654500793536
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057663
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 11 din  04.07.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL Tincomerț Invest
IDNO 1021600008549
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Or. Ocnița, str. Ion Creangă,33, ap.42
Tel.: 079112999
Email: tincomertinvest@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da ■       Nu ■      
 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Lot 1 Resurse ener-
getice (cărbune)

09200000-1 Cărbune marca 
DM (15-20 mm) 
150 tone

31 din 
05.07.2022

1573500,00

TOTAL 1573500,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 08 din 08.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabili-
tăți (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca

Localitate Com. Bădiceni mun. Soroca
IDNO 1007601000883
Adresa Com. Bădiceni mun. Soroca
Număr de telefon/fax 023041223  /  023041523
E-mail cp.badiceni@anas.md 
Adresa de internet -
Persoana de contact Crețchii Nadejda
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contrac-
tantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

Instituție medico-sanitară și de asistență socială.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Suma estimată 595000,00

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de pat 
Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652961643232 

Data publicării: 02.05.2022
Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056792/  

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 5
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:5
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 5

mailto:cp.badiceni@anas.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652961643232
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056792/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 09 din  09.06.2022  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire  SRL Deniadi
IDNO 1003600022839
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Muncesti 161/1

Tel.: 079577288

Email: deniadi_nataly@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 1 Chiloți 
pentru bărbați și 
femei

18
00

00
00

-9

1. Chiloți  lungi 
pentru bărbați 
(boxeri) 1000 buc

19 din 
21.06.2022

32880,00

2. Chiloți pentru 
femei 1000 buc

26340,00

2 Lotul 2 Ciorapi din 
lînă

1. Ciorapi din lînă 
pentru bărbați 200 
perechi

4668,00

2. Ciorapi din lînă 
pentru femei 200 
perechi

4668,00

3 Lotul 3 Cămașă de 
bumbac

1. Cămașă de 
bumbac pentru 
bărbați 170 buc

30589,80

2. Cămașă de 
bumbac pentru 
femei 160 buc

28790,40

4 Lotul 4 Pantaloni 
sport subțiri

1. Pantaloni sport 
subțiri pentru băr-
bați  170 buc 

25345,45

2. Pantaloni sport 
subțiri pentru fe-
mei 160 buc

23854,54
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5 Lotul 5  Pulovere 1. Pulovere pentru 
bărbați 170 buc 

47940,00

 2. Pulovere pentru 
femei 160 buc

62400,00

6 Lotul 8 Pijamă 1. Pijamă pentru  
bărbați  170buc

38127,60

2. Pijamă pentru 
femei 160 buc

26880,00

TOTAL 352483,80
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SA Șarm
IDNO 1003600061641
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 49/V

Tel.: 079422558 

Email: sarm08@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 7 Halat 18000000-9 1. Halat pentru 
femei 160 buc

20 din 
21.06.2022

22272,00

2 Lotul 9 Ștrampi 1. Ștrampi pentru 
femei 160 buc

12672,00

3 Lotul 10 Lengerie 
de pat

1. Lengerie de pat 
330 set

75636,00

4 Lotul 11 Ștergare 1. Ștergare (Șerve-
te) 330 buc

17424,00

TOTAL 128004,00
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

Denumire  SRL Absolutely Safety

IDNO 1013600022911

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199

Tel.: 079900589 

Email: absolutelysafety2021@gmail.com 

mailto:absolutelysafety2021@gmail.com
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Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da ■       Nu ■       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da ■       Nu ■      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunu-
rilor, serviciilor sau 

lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ Unitate 
de măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lotul 6 Căciulă 18000000-9 1. Căciulă de iarnă 
pentru bărbați 
170 buc

21 din 
21.06.2022

8496,60

2. Căciulă de iarnă 
pentru femei 160 
buc

7996,80

TOTAL 16493,40
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 11.07.2022   

         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni
Localitate Mun. Strășeni
IDNO 1008601000042
Adresa Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon/fax (0237) 2-71-25
E-mail primaria.straseni.7f@gmail.com
Adresa de internet www.Straseni.md
Persoana de contact Cristian Șaptefrați
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Autoritate publică locală de nivelul 1

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP MTender
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri    □   
Servicii   □  
Lucrări□ 

Obiectul de achiziție Construcția acoperișului șarpant la Gradinița de copii 
nr. 4, mun. Strășeni, str. Veronica Micle, nr. 9; 

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1650522114548

Data publicării: 21.04.2022

Link: 
https : / /achiz i t i i .md/ro/publ ic/tender/21055437/
lot/11570495/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 2 (M-tender)

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650522114548
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 4 din 04.05.2022,  s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SRL ”Trivimol”

IDNO 1003600040745
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 34, ap.(of.) 7; 
tel: 069108440; administrator Oleg Musteata

Întreprindere mică sau mijlocie Da□           Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da□           Nu□       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da□           Nu □

  

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate 

de măsu-
ră

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma, 
inclusiv 

TVA

MDL
1 Construcția acoperișului șarpant 

la Gradinița de copii nr. 4, mun. 
Strășeni, str. Veronica Micle, nr. 9

 45261000-4
Lot unic

71 din 
09.06.2022

1 440 000,17 

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da   □    

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la 
finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs 
de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE Nr. 05/2022

din 12.07.2022

 

Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun. Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax 0(237) 23630
E-mail achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact Viorel JARDAN
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

Autoritate publică locală de nivelul II                                                                                        

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul de achiziție ,,Achiziționarea foilor de odihnă în tabere de odihnă pentru copii și 
adolescenți în sezonul estival 2022”

Anunțul de participare Nr.: MD-1654696068462
Data publicării: 08.06.2022
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1654696068462?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru - 

Sistem dinamic de achiziții - 

Licitație electronică 
Nr. oferte primite Total: 1

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:1
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică:1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

        În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 05/2022 din 28.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru următorilor ofertanți:

http://www.crstraseni.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654696068462
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Denumire 

IDNO 

Date de contact (adresa/ telefon/ 
fax/ e-mail/ pagina web)

SRL ,,Agro-Tiras”, reprezentat de directorul   Stepan 
DRIGA, numărul de identificare de stat - codul fiscal: 
1002601001715, cu sediul în r-nul Dubăsari, s. Molovata 
Nouă,  tel: 069126516, email: stepandriga@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau alte-
le) 

DaR     

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu R    

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data contractului Suma, 
fără 

TVA lei
1 ,,Achiziționarea foilor de odihnă în 

tabere de odihnă pentru copii și 
adolescenți în sezonul estival 2022”

55200000-2 Con-
form400 b

05/2022 din 
30.06.2022

1064000,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit 
(atribuite) se referă la un proiect și/
sau un program finanțat din fon-
duri ale UE

Nu R       

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind con-
tractul (contractele) la care se referă anun-
țul respectiv

Nu R       
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante -

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE
de atribuire a contractului de achiziții publice   

Nr. 21056944 din  08.07.2022   .   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1003600150783
Adresa mun. Chișinău, str.Testemițeanu, 29
Număr de telefon 022 403 697
Număr de fax 022 403 697
E-mail oficial achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet www.scr.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)
Natalia Țurcanu, tel.022403697, 

email: achizitiipublicescr@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) ocds-b3wdp1-MD-1636971215970
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordu-
lui-cadru

Lucrări

Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție a etajelor I și II din blocul 
principal și a blocului alimentar REPETAT II

Anunțul de participare ocds-b3wdp1-MD-1642764558286
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21050396/
Data publicării: 21.01.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate - 
Nr. oferte primite Total: 4

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 4
De la operatori economici dintr-un alt stat: -
Pe cale electronică: 4

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

 
 
 
 
 

mailto:achizitiipublicescr@gmail.com
http://www.scr.md
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În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. 157/22 din 27 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Varincom SRL
IDNO 1004600031450
Date de contact Telefon: 022561441

E-mail: varincom@hotmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da        Nu □       

Asociație de operatori economici   Da □       Nu  
Subcontractanți Da □       Nu      

Loturile atribuite:

Nr. crt. Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor Cod CPV

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, 
inclusiv 

TVA

1
Lucrări de reconstrucție a etaje-
lor I și II din blocul principal și a 
blocului alimentar REPETAT II

45000000-7 1 Lucrare 06-156/22 din  
08.07.2022 45499657,00

Alte informații:-

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat din 
fonduri ale UE

Nu        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contract-
ele) la care se referă anunțul respectiv

-
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

          

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 127/22AA din 11.07.2022

        

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1002600024700
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon/fax 022 504021
E-mail asp@asp.gov.md
Pagina web oficială www.asp.gov.md
Persoana de contact ala.musteata@asp.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția impli-
că o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică cu autonomie financiară

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare)

În temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 131/15 privind 
achizițiile publice, a fost selectată procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 
deoarece un singur operator economic poate presta aceste 
tipuri de servicii.

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii

Obiectul de achiziție Servicii de suport tehnic al produsului – 

program NPKD
Anunțul de participare Nr.: 202216029 NFP    

Data transmiterii Invitaţiei de participare: 10.05.2022
-

Criteriul de atribuire utilizat -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

-

Nr. oferte primite Total: 1 (una )
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 1 (una)
De la operatori economici dintr-un alt stat: 1 (una)
Pe cale electronică: 1 (una)

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. 266/22 din 13.06.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 
ofertantului: 

Denumire X INFOTECH SIA
IDNO 40003865114
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Str. Akmenu 14, Riga

LV-1048, Letonia 

liana.supe@x-infotech.com 
Întreprindere mică sau mijlocie Da       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu        

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu     

 
Loturile atribuite:

Nr. 
d/r

Denumirea bunu-
rilor/

serviciilor

Denumirea 
operatorului 

economic
Cod CPV

Cantita

te/ Uni

tate de 
măsură

Nr. și data 
contractu-

lui

Suma,

inclusiv TVA

1

Servicii de suport 
tehnic al produsului 
– 

program NPKD

”X-INFOTECH” 
SIA 72250000-2 --/-- Nr. 835 din 

11.07.2022

14 500,00 euro

**292 436,00 lei, fără 
TVA

** Notă: Preţul ofertei a fost prezentat în Euro și convertit în lei conform cursului valutar al BNM din data de 20.05.2022 (data deschiderii 
ofertei), 1 EURO = 20,1680 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribu-
ite) se referă la un proiect și/sau un pro-
gram finanțat din fonduri ale UE

Nu         

Publicarea anterioară în JOUE privind contrac-
tul (contractele) la care se referă anunțul re-
spectiv

Nu         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
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Agenția Națională pentru Soluționarea Con-
testațiilor

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 (et. 4); tel/fax: 022 820652, 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din 1 din 08.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante I.P. GIMNAZIUL MARAMONOVCA
Localitate s.Maramonovca
IDNO 1012620009566
Adresa s.Maramonovca, r-l Drochia
Număr de telefon/fax 025179268
E-mail gmaramonovca@bk.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Fortuna Adelina
Tipul autorității contractante și obiectul princi-
pal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Administratia Publica Locala

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate CERERE OFERTEI DE PRET
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Bunuri  X  

Servicii □  

Lucrări □
Obiectul de achiziție Carbuni marca DM
Anunțul de participare Nr.: 1655476136046

Data publicării:20.06.2022
Link:ocds-b3wdp1-MD-1655476442678

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică X 

Nr. oferte primite Total: 1
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii:
De la operatori economici dintr-un alt stat:
Pe cale electronică: SIARSAP
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru 
nr. _1_ din _08 iulie_ 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire FC ANTRATIT S.R.L.
IDNO 1003607150162
Date de contact 

(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)

or.Drochia,str.Mircea cel Batrin,15

tel.025228673

srlantratit@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da X       Nu □       

Asociație de operatori economici 

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu X       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu X     

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Carbuni marca DM 09111100-1 35 t 10 din 
08.07.2022

352800.00

n
Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu X        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu X        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 07.07.2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

Localitate MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1003600152592

Adresa mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

Număr de telefon/fax 022441185

E-mail achizitii.sf.treime@gmail.com

Adresa de internet Spital.sf.treime.md

Persoana de contact Nina Lipciu

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □       

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Articole parafarmaceutice și consumabile medicale

Anunțul de participare 33140000-3

Data publicării: 15.06.2022
Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21058385/   
ocds-b3wdp1-MD-1655282840121

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

https://achizitii.md/ro/public/tender/21058385/
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Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 41 din 30.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire Ecochimie SRL

GBG MLD SRL

Lenses Grup SRL

Medeferent Grup SRL

Sogno SRL
IDNO 1002600052156

1003600117582

1003600069773

1002600053289

1004600013854
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

tel: 022 109111 

e-mail: info@ecochimie.md  

tel: 068600689 

e-mail: office@gbg.md  

tel: 069113356

e-mail: lensesgrup2015@gmail.com 

tel: 022105750

e-mail: info@medeferent.com  

tel: 022727525

e-mail: sognomd@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □      
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Ecochimie SRL 33140000-3 Nr._____ din 
07.07.2022 4606,20

2 GBG MLD SRL
33140000-3 Nr._____ din 

07.07.2022 169008,00

mailto:info@ecochimie.md
mailto:office@gbg.md
mailto:lensesgrup2015@gmail.com
mailto:info@medeferent.com
mailto:sognomd@gmail.com
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3 Lenses Grup SRL
33140000-3 Nr._____ din 

07.07.2022 36480,00

4 Medeferent Grup SRL
33140000-3 Nr._____ din 

07.07.2022 150000,00

5 Sogno SRL
33140000-3 Nr._____ din 

07.07.2022 5292,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1013601000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022 868 066
E-mail Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet www.poliția.md
Persoana de contact Elena Corduneanu

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judiciare

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646207449775
Data publicării: 02.03.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1646207449775?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 7
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 7
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 84 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantu-
lui:

Denumire ˝Bio Analitica˝ S.R.L
IDNO 1015600017171
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Podul-Înalt, 20/2, of.10

Email: sales.bioanalitica@gmail.md

Telefon: 068612754
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Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 100-BN din 04.07.2022 13 440,00

Denumire ˝BIOTECHLAB˝ S.R.L
IDNO 1004600067330
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Podul-Înalt, 20/2, of.10

Email: biotech_lab@mail.ru

Telefon: 069831016
Întreprindere mică sau mijlocie Da 

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 101-BN din 04.07.2022 27 900,00

Denumire S.C. ˝ImpulsProGroup˝ S.R.L
IDNO 1007600001757
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 
51

Email: impulsprogroup@mail.ru

Telefon: 068469246
Întreprindere mică sau mijlocie Da 



213

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 99-BN din 04.07.2022 225 060,00

Denumire ˝GBG-MLD˝ S.R.L
IDNO 1003600117582
Date de contact 
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun.Chișinău, str. Albișoara, 64/2.
Email: liliana@gbg.md
Telefon: 068600689

Întreprindere mică sau mijlocie Da 
Asociație de operatori economici  
(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți
(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Utilaj specializat pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

42900000-5 102-BN din 04.07.2022 258 345,00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1013601000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax 022 868 066
E-mail Inspectoratul General al Poliției
Adresa de internet www.poliția.md
Persoana de contact Elena Corduneanu

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri 

Obiectul de achiziție Tehnică de calcul pentru laboratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judiciare

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649856145331
Data publicării: 13.04.2022
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1649856145331?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut 
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică 

Nr. oferte primite Total: 3
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 3
De la operatori economici dintr-un alt stat:0 
Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 77 din 13.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire ˝FORS-COMPUTER˝ S.R.L
IDNO 1002600008315
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 18

Email: igor.iasko@fors.md

Telefon: 079708090
Întreprindere mică sau mijlocie Da 
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu 

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Nu 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Nr. și data contractului Suma, inclusiv 
TVA

1 Tehnică de calcul pentru labo-
ratorul ADN al Centrului tehni-
co-criminalistic și expertize judi-
ciare

30200000-1 91-BN din 30.06.2022 407 999,90

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu 

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

______________________        

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.          din___________                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1007600000794
Adresa Bd. Ștefan cel Mare 165
Număr de telefon/fax 022-205-221
E-mail achiziții@usmf.md
Adresa de internet www.usmf.md
Persoana de contact Mariana Ciorba
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este 
o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o 
altă formă de achiziție comună)

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        

Servicii □       

Lucrări □
Obiectul de achiziție Utilaj stomatologic
Anunțul de participare Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1645601793632

Data publicării: 23.02.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/ten-
der/21052273/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645601793632
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Nr. oferte primite Total: 9
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 9
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 9

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție :

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 36 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire SRL”Vivodent”
IDNO 1003600028842
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. București 13, Telefon: 
069377471

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Da □       Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

Dispozitiv digital portabil de 
inregistrare a ocluziei

33100000-1

4 buc

____ din 
____.07.2022

110000,00
Set de accesorii pentru fotogra-

fierea intraorala 4 buc 71200,00
Dispozitiv de malaxare automa-

ta 5 buc 194500,00
Articulator complet reglabil 1 buc 27600,00

Arc Facial 1 buc 17000,00
Măsuța de ghidare individuală 

compatibilă cu articulatorul 
Artex CR 1 buc 11800,00

Măsuță de transfer compatibilă 
cu articulatorul Artex CR 2 buc 17200,00

Denumire ”Visiosystems” SRL  
IDNO 1014600037327
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, Telefon: 022-508-076

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
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Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Uni-
tate de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

Set de instrumente chirurgicale pentru api-
cetomie.

33100000-1

5
   

____ din  ___. 
07.2022

37961,35

Trusa de chirurgie de bază 5 54998,40

Aparat ultrasonic 3 5970,00

Apexlocator 3 15765,00

Masa cu vibratie pentru turnare modele
4 8080,00

Denumire ”GBG-MLD” SRL  
IDNO 1003600117582
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică

33100000-1

18 buc

____din

 ___. 07.2022 

4052160,00

2.1. Instalație stomatologică 18 buc 3684960,00

2.2. Scaun pentru Medic 18 buc 129600,00

2.3. Scaun pentru Asistent 18 buc 129600,00

2.4. Masa pentru medic 18 buc 108000,00

Aparat piezotom 1 buc 58200,00

Fiziodispenser 4 buc 264000,00

Endomotor portabil fara fir         4 buc 40795,20

Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, 
integrat cu LED 9 buc 124200,00

Aparat de condensare și topire gutapercii. 3 buc 64800,00

Apexlocator 12 buc 43200,00
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Denumire ”M-Inter-Farma” SA
IDNO 1003600005263
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Chișinău, str. Grenoble 23

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, servicii-
lor sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, in-
clusiv TVA

1
Autoclav pentru sterilizarea 
instrumentarului stomatologic

33100000-1

1 buc

____din

__. 07.2022 144000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 5 din 12 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet www.dgaurf.md
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Autoritate locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 
03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii ■   X

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de creare a componentei SIG pentru supraveghe-

rea folosirii raționale și după destinație

a terenurilor proprietate municipală
Anunțul de participare Nr.:21055972

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdp1-
MD-1651664986650?tab=contract-notice
Data publicării: 05.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651664986650
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651664986650
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.12 din 10 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire „GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L.
IDNO 1021600036560
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2025, mun.Chișinău, str.Mihail Lomonosov 49/7 e-mail: 
nick.craciun@gmail.com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       x

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma totală, 
cota 0%TVA

1 Servicii de creare a componentei 
SIG pentru supravegherea folo-
sirii raționale și după destinație 
a terenurilor proprietate munici-
pală

72000000-
5 1 buc. 39/22 din 

24.06.2022 245 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu □     X

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       X 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 6 din 12 iulie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
Localitate mun.Chișinău
IDNO 1007601010323
Adresa Mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare, 83
Număr de telefon/fax 022-22-31-07 / 022-22-81-10
E-mail ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet www.dgaurf.md
Persoana de contact Colodroțchi Nina
Tipul autorității contractante și obiectul prin-
cipal de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achizi-
ție comună)

Autoritate locală

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publica-
rea prealabilă a unui anunț de participare)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile publice din 
03.07.2015

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □        

Servicii ■   X

Lucrări □
Obiectul de achiziție Servicii de efectuare a complexului de lucrări cadastrale 

pentru formarea bunurilor imobile (terenuri cu/fără con-
strucții)

Anunțul de participare Nr.:21056758
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1652945704120?tab=contract-notice
Data publicării: 19.05.2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut ■X

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652945704120
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652945704120
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii: 
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: X

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.13 din 21 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

Denumire S.C. „TERRALEX GRUP” S.R.L.
IDNO 1007600049285
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagi-
na web)

MD-2044, mun.Chișinău, 

str.Alecu Russo 61/6, ap. (of.88) 

e-mail: terralex555@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie Da □ x      Nu □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau al-
tele) 

Da □       Nu □       x

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul 
din contract)

Da □       Nu □      x

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma totală, 
cota 0%TVA

1 Servicii de efectuare a comple-
xului de lucrări cadastrale pentru 
formarea bunurilor imobile (tere-
nuri cu/fără construcții)

71354300-
7 115 buc. 40/22 din 

30.06.2022 378 005,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) 
se referă la un proiect și/sau un program fi-
nanțat din fonduri ale UE

Nu □     X

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul 
(contractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □       X 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestați-
ilor

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante -

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.20  din 12 iulie 2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48

E-mail Sr.cahul.anticamera@gmail.com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact Arteni Tatiana, tel.076700112; e-mail:office.srcahul@gmail.com

Tipul autorității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă for-
mă de achiziție comună)

Instituția Medico-Sanitară Publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Justificarea alegerii procedurii de atribu-
ire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Servicii □        

Obiectul de achiziție Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execu-
ție pentru lucrări de reparație capitală a blocului administrativ 
(REPETAT)

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653379666099
Data publicării: 24.05.2022
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057002/

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribu-
ire utilizate

Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 29 din 04 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:
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Denumire Genesisarchi Group SRL

IDNO 1016600036678

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

Mun.Chișinău, str.Paris 40, el.069577807; e-mail:genesisarchgroup@gmail.
com

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ Unita-
te de măsură

Nr. și data contrac-
tului

Suma, inclusiv 
TVA

1 Servicii de proiectare privind elabo-
rarea proiectului de execuție pentru 
lucrări de reparație capitală a blocu-
lui administrativ.

71200000-0 1 pro-
iect 

Genesisarchi 
Group SRL

Nr.171 din 
12.07.2022

198232,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante
Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu 
privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, 
finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem 
dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. MD-1652438879767/01 din 11.07.2022                 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Consiliului raional Fălești
Localitate or. Fălești,
IDNO 1007601009347
Adresa str. Ștefan cel Mare, nr.50
Număr de telefon/fax +37325922915
E-mail sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet http://cr-falesti.md/
Persoana de contact Prodan Alexandr
Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea con-
tractantă este o autoritate centrală de achiziție sau 
că achiziția implică o altă formă de achiziție comu-
nă)

Administrație Publică Locală de nivelul II,_promova-
rea intereselor și soluționarea problemelor populației 
unității administrativ teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Justificarea alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

Bunuri □        
Servicii □       
Lucrări □

Obiectul de achiziție Lucrări de reparație a drumului L257 Frumusica-Scum-
pia-stația Scumpia

Anunțul de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1652438879767
Data publicării: 13.05.2022
Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652438879767?tab=contract-notice

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

Acord-cadru □ 
Sistem dinamic de achiziții □ 
Licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii: 2
De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
Pe cale electronică: 1

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652438879767
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652438879767
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2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 
de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1652438879767/01 din 09.06.2022. s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire SA Drumuri Bălți
IDNO 1003602008028
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

mun. Bălți, str. Decebal nr. 133, tel.023171127, 
drumuribalti@inbox.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da □       Nu □       
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din con-
tract)

Da □       Nu □      

 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, inclu-
siv TVA

1 Lucrări de reparație a drumului 
L257 Frumusica-Scumpia-stația 
Scumpia

45200000-9 1/buc 33 din 
16.06.2022 3 865 291,43

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.10  din  11.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii 
Bălți

Localitate mun.Bălți

IDNO 100860100639

Adresa str.Ivano Franco 44

Număr de telefon/fax (231)71003

E-mail cptr.balti@ms.md

Adresa de internet cptr-balti.md

Persoana de contact Moghiliuc Inesa

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

autoritate publică de plasament și reabilitare a copiilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Prețuri repetat 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare)

Valoarea achizitiei de 246800,00 lei

Tipul obiectului contractului de achiziție/acor-
dului-cadru

Bunuri □  

Obiectul de achiziție produse alimentare pentru al III-lea trimestru 2022, inclusiv 
legume-fructe

Anunțul de participare Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057017/
Data publicării: 24 mai 2022

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □

Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti-
lizate

licitație electronică □ 

Nr. oferte primite Total: 7 oferte
De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mij-
locii:-
De la operatori economici dintr-un alt stat: niciuna
Pe cale electronică:  7 oferte

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr.42 din 20 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertan-
tului:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653384239986
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Denumire SRL Alim Total (5 
loturi)

SA Fabrica de Unt din 
florești (produse lactate)

SRL Dant Agro (ouă) SRL Nivali Prod (car-
ne de pasăre si carne 

de vita)

SRL Delmix-Prim (3 
loturi)

IDNO 1014600000912 1003607011922 1003609001903 1006600010112 1010600031257

Date de contact mun.Chișinău, str.
Vlad Țepeș 12, of.17, 
tel.69774579, e-mail: 
alim.total@mail.ru

or.Florești, satul Varvareu-
ca, tel /250/26254, e-mail: 
promilc_md@inbox.ru

Ungheni, satul Pîrliţa, 
tel./236/92373, e-mail: 

dantagro@mail.ru

r-ul Criuleni, s.Dubasa-
rii Vechi, tel 62037700, 

e-mail: achizitii@
nivalli.md

Mun.Bălți, str.Feredeu-
lui 4/2, tel./22/545848, 

e-mail: alexbev@mail.ru 

Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data con-
tractului

Suma, inclusiv TVA

1 LOTUL II  „Produse de panificație” 15800000-6 1 lot nr.51 din 
28.06.2022

6337.00

2. LOTUL III  „Produse lactate” 15800000-6 1 lot nr.47 din 
28.06.2022

100849.60

3. LOTUL IV  „Ouă” 15800000-6 1 lot nr.48 din 
28.06.2022

9500.00

4. LOTUL V  „Carne de pasăre” 15800000-6 1 lot nr.49 din 
28.06.2022

32598.00

5. LOTUL VI  „Carne de vită” 15800000-6 1 lot nr.49 din 
28.06.2022

9300.00

6. LOTUL VII  „Pește congelat” 15800000-6 1 lot nr.50 din 
28.06.2022

24500.00

7. LOTUL VIII  „Suc limpezit” 15800000-6 1 lot nr.50 din 
28.06.2022

18908.00

8. LOTUL IX „Făină, zahăr, paste făi-
noase și crupe de mei”

15800000-6 1 lot nr.51 din 
28.06.2022

9512.00

9. LOTUL X „Alte produse” 15800000-6 1 lot nr.50 din 
28.06.2022

3840.00

10. LOTUL XI „Conservături” 15800000-6 1 lot nr.50 din 
28.06.2022

12087.20

11. LOTUL XII „Legume fructe al III-
lea trimestru 2022”

15800000-6 1 lot nr.50 din 
28.06.2022

33395.00

12. LOTUL XIII „Amestec uscat pentru 
prematuri”

15800000-6 1 lot nr.51 din 
28.06.2022

8688.00

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un pro-
iect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se 
referă anunțul respectiv

Nu □        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante

mailto:alim.total@mail.ru
mailto:promilc_md@inbox.ru
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:achizitii@nivalli.md
mailto:alexbev@mail.ru
mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1630582551297-1 din 09.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de 
artă, poziționate pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina-Cri-
va-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 276+960

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 11 031 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1630582551297

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630582551297?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.08.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu ■    Da ■

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

12.10.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Irinda Prim”
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Numărul și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/272
Data: 22.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 12 671 492,03

Inclusiv TVA: 15 205 790,14

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30 decembrie 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  ■
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal nr. 1 din 01.06.2022 al grupului de lucru al ÎS ASD, în componența:   

- Ion Drucec – director adjunct al ÎS ASD;

- Petru Triboi – șef al Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere din cadrul ÎS ASD;

- Serghei Galușca – șef al Serviciului Poduri din cadrul ÎS ASD;

- Vladimir Costev – responsabil tehnic din cadrul ÎS ASD;

- Igor Galeamov – director SRL ”Irinda Prim”;

- Anatolii Omelco – autor proiect, SRL ”Intexnauca”,

a stabilit necesitatea aplicării modificărilor la obiectul licitat.

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 06-14/272 din 22.10.2021, obiect: ”Lucrări de remediere 
a degradărilor depistate la lucrarea de artă, poziționată pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți 
– Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 276+960”, încheiat între ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor” și  SRL 
”Irinda Prim”, la podul menționat sunt în proces de execuție lucrări de reparație în conformitate cu caietul de sarcini.

Totodată, s-a stabilit necesitatea efectuării unor modificări/completări în baza abaterilor (față de proiect) atestate la fața 
locului. Urmare a lucrărilor de demontare a blocurilor de trotuare inclusiv examinarea detaliată a grinzilor s-a constatat 
următoarele:

- Parametrii grinzilor variază: pe lungime (+/-2 cm), pe înălțime (+/-1 cm), pe lățime (+/-10 cm);

- Devieri ale cotei de nivel (poziționarea grinzii) față de cotele de nivel indicate în proiect, cca (+/-10 cm);

- Abaterile amplasării în plan  a grinzilor față de axa podului de șosea constituie cca (+/-10 cm).

De menționat că devierile atestate nu puteau fi prevăzute în soluțiile de proiect din lipsa accesului direct pentru examin-
area elementelor vizate. 

   În contextul celor expuse mai sus, a fost elaborat un deviz pentru volumele de lucrări și materiale (suplimentare) ce 
urmează a fi incluse în devizul general, fiind recomandată întocmirea unui acord adițional de majorare a valorii contractu-
lui. Modificările intervenite sunt strict necesare în vederea  îndeplinirii contractului și au apărut în urma unor circumstan-
țe pe care Autoritatea Contractantă, Antreprenorul și Proiectantul  nu au putut să le prevadă inițial.
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 Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), 
dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce 
ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  
devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform 
prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 1 
din 07.06.2022 privind modificarea valorii contractului. 

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA

SRL ”Irinda Prim” (+) 255 224,71
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ANUNȚ

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1630582551297-1 din 09.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate MD 2004, mun. Chişinău, RM
IDNO 1003600023559
Adresa mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon 022 212296
Număr de fax 022 746249
E-mail oficial achizitii@asd.md
Adresa de internet www.asd.md
Persoana de contact Cristina Cevdar

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație publică

Obiectul achiziției Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de 
artă, poziționate pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina-Cri-
va-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 276+960

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimată a achiziției 11 031 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul porta-
lului guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1630582551297

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630582551297?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.08.2021

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europe-
ne privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu ■    Da ■

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondu-
lui rutier pentru drumurile publice naționale]

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru

12.10.2021

Denumirea operatorului economic SRL ”Irinda Prim”
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Numărul și data contractului de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr: 06-14/272
Data: 22.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 12 671 492,03

Inclusiv TVA: 15 205 790,14

Termen de valabilitate Până la recepția finală

Termen de execuție 30 decembrie 2022
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  ■
Temeiul juridic [Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (7)]

Creșterea prețului în urma modificării [nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul este în proces de executare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza procesului-verbal nr. 1 din 01.06.2022 al grupului de lucru al ÎS ASD, în componența:   

- Ion Drucec – director adjunct al ÎS ASD;

- Petru Triboi – șef al Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere din cadrul ÎS ASD;

- Serghei Galușca – șef al Serviciului Poduri din cadrul ÎS ASD;

- Vladimir Costev – responsabil tehnic din cadrul ÎS ASD;

- Igor Galeamov – director SRL ”Irinda Prim”;

- Anatolii Omelco – autor proiect, SRL ”Intexnauca”,

a stabilit necesitatea aplicării modificărilor la obiectul licitat.

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 06-14/272 din 22.10.2021, obiect: ”Lucrări de remediere 
a degradărilor depistate la lucrarea de artă, poziționată pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți 
– Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina, km 276+960”, încheiat între ÎS ”Administraţia de Stat a Drumurilor” și  SRL 
”Irinda Prim”, la podul menționat sunt în proces de execuție lucrări de reparație în conformitate cu caietul de sarcini.

Totodată, s-a stabilit necesitatea efectuării unor modificări/completări în baza abaterilor (față de proiect) atestate la fața 
locului. Urmare a lucrărilor de demontare a blocurilor de trotuare inclusiv examinarea detaliată a grinzilor s-a constatat 
următoarele:

- Parametrii grinzilor variază: pe lungime (+/-2 cm), pe înălțime (+/-1 cm), pe lățime (+/-10 cm);

- Devieri ale cotei de nivel (poziționarea grinzii) față de cotele de nivel indicate în proiect, cca (+/-10 cm);

- Abaterile amplasării în plan  a grinzilor față de axa podului de șosea constituie cca (+/-10 cm).

De menționat că devierile atestate nu puteau fi prevăzute în soluțiile de proiect din lipsa accesului direct pentru examin-
area elementelor vizate. 

   În contextul celor expuse mai sus, a fost elaborat un deviz pentru volumele de lucrări și materiale (suplimentare) ce 
urmează a fi incluse în devizul general, fiind recomandată întocmirea unui acord adițional de majorare a valorii contractu-
lui. Modificările intervenite sunt strict necesare în vederea  îndeplinirii contractului și au apărut în urma unor circumstan-
țe pe care Autoritatea Contractantă, Antreprenorul și Proiectantul  nu au putut să le prevadă inițial.
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 Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7(2), 
dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce 
ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform  
devizului la prețurile ofertei adjudecate. Pentru lucrările realizate cu întârziere, Antreprenorul poartă răspundere conform 
prevederilor contractuale.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adiţional nr. 1 
din 07.06.2022 privind modificarea valorii contractului. 

Denumire operator economic Lucrări modificate, lei inclusiv TVA

SRL ”Irinda Prim” (+) 255 224,71
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1626177355379/AA/01 din 02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția „Apele Moldovei”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1008601001119
Adresa str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Număr de telefon 0(22)-280-700 
Număr de fax 0(22)-280-822
E-mail oficial agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vlad CEBAN

Tel: 079990040

Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în 

s. Purcari - Olănești r-nul Ștefan Vodă”
Cod CPV 45246400-7
Valoarea estimată a achiziției 51 834 170.00 (Fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1626177355379
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1626177355379

Data publicării anunțului de participare 14 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizia grupului de lucru Nr. ocds-b3wdp1-
MD-1626177355379/001 din 11.08.2021

Denumirea operatorului economic S.A. „Orizontul Lux”
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD-1626177355379/004
Data: 18.08.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 45 230 449,87
Inclusiv TVA: 54 276 539,85

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 20 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  ■

Altele: [Ajustarea periodică a valorii contractului]

Temeiul juridic În conformitate cu prevederile art. 76, alin.(4) al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și HOTĂRÂREA 
GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, 
încheiate pe un termen mai mare de un an. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului se majorează cu suma 1 943 147,11 lei 
(fără TVA)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Anterior nu a fost nici o modificare a contractului 

Alte informații relevante Circulara Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul procedurii de Licitație deschisă  nr. ocds-b3wdp1-MD-1626177355379 din 14 iulie 2021 privind achiziționarea 
lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor la obiectul „Reconstrucția digului de protecție 
contra inundațiilor în s. Purcari - Olănești r-nul Ștefan Vodă” localizată de-a lungul albiei r. Nistru în preajma locali-
tăților Purcari - Olănești, a fost desemnat câștigător S.A „Orizontul-Lux”, fiind atribuit contractul de antrepriză nr. MD-
1626177355379/004 din 18.08.2021 în sumă de 45 230 449,87 lei (fără TVA).

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.(4) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile pu-
blice și HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea 
periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un 
an, ca urmare a circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextul volatilității prețurilor.

Astfel valoarea totală a contractului de antrepriză va crește, dat fiind faptul că conform datelor statistice publicate de 
Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației calculată pentru anul precedent a crescut pînă la 13.94%.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În contextul circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextul volatilității prețurilor și solicitarea operatorului economic de ajustarea contractului, ca 
urmare a creșterii prețurilor și indicelui de inflație, Grupul de lucru pentru achiziții a decis ajustarea valorii contractului 
de achiziție publică ținând cont de pct.4 din circulara menționată mai sus, dat fiind faptul că contractul este încheiat 
pe o perioadă de 3 ani, iar operatorul economic execută necondiționat clauzele contractuale, respectând cerințele 
de calitate și prețul stabilit.

Ajustarea valorii contractului de achiziție publică menționat mai sus, încheiat pe un termen de 3 ani, se efectuează ți-
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nând cont de rata inflației calculată pentru anul precedent ajustării, conform formulei aprobate în pct.14 al HOTĂRÂ-
RII GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Formula pentru inflație:

                                                                                                                  Ri

Va = [ (V1 – V2) × ( ----  × Nλ) % ] + V3 ;

         12

unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice şi valoarea executată a contractului de 
achiziții publice (V3 = V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Calculul conform formulei:

NOTĂ: Sumele indicate în calcul sunt fără „Taxa pe valoarea adăugată”   

                                                                

43 821 317,67 = [ (45 230 449,87 – 3 352 279,31) × (   × 4 ) 4,64 % ] + 41 878 170,56

Astfel, conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației constituie 
13.94%.

Reieșind din calculul efectuat mai sus urmare a creșterii indicelui de inflație, valoarea contractului se majorează cu 
suma 1 943 147,11 lei (fără TVA), suma finală contractului după modificările operate constitui 47 173 596,98 lei (fără 
TVA).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. MD-1626177355379/004 din 18.08.2021 
a fost încheiat Acordul Adițional privind ajustarea valorii contractului ținând cont de rata  inflației

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv 

TVA
S.A. „Orizontul 
Lux”

Nr. 1 02.06.2022 1 943 
147,11

2 331 776,53

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1625046815838/AA/01 din 02.06.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția „Apele Moldovei”
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1008601001119
Adresa str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Număr de telefon 0(22)-280-700 
Număr de fax 0(22)-280-822
E-mail oficial agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vlad CEBAN

Tel: 079990040

Email: vlad.ceban@apele.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în 

s. Răscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă”
Cod CPV 45246400-7
Valoarea estimată a achiziției 22 683 980,00 (Fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625046815838
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1625046815838

Data publicării anunțului de participare 05 iulie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

 Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizia grupului de lucru Nr. ocds-b3wdp1-
MD-1625046815838/001  din 29.07.2021

Denumirea operatorului economic S.R.L. „DACVI-COM”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.  MD-1625046815838/002
Data: „06” august 2021 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 20 443 882,67
Inclusiv TVA: 24 532 659,20

Termen de valabilitate 31.12.2023
Termen de execuție 24 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  ■

Altele: [Ajustarea periodică a valorii contractului]

Temeiul juridic În conformitate cu prevederile art. 76, alin.(4) al Legii nr. 
131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și HOTĂRÂREA 
GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, 
încheiate pe un termen mai mare de un an. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Valoarea contractului se majorează cu suma 877 369,22 lei (fără 
TVA)

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Anterior nu a fost nici o modificare a contractului 

Alte informații relevante Circulara Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul procedurii de Licitație Deschisă  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1625046815838 din 05 iulie 2021 privind achizițio-
narea lucrărilor de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor la obiectul „Reconstrucția digului de pro-
tecție contra inundațiilor în s. Răscăieți - Purcari r-nul Ștefan Vodă” localizată de-a lungul albiei r. Nistru în preajma 
localităților Răscăieți - Purcari, a fost desemnat câștigător S.R.L. „DACVI-COM” fiind atribuit contractul de antrepriză Nr.  
MD-1625046815838/002 din „06” august 2021 în sumă de 20 443 882,67 lei (fără TVA).

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.(4) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile pu-
blice și HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea 
periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un 
an, ca urmare a circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextul volatilității prețurilor.

Astfel valoarea totală a contractului de antrepriză va crește, dat fiind faptul că conform datelor statistice publicate de 
Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației calculată pentru anul precedent a crescut pînă la 13.94%.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În contextul circularei Ministerului Finanțelor nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la executarea contractelor de 
achiziții publice în contextul volatilității prețurilor și solicitarea operatorului economic de ajustarea contractului, ca 
urmare a creșterii prețurilor și indicelui de inflație, Grupul de lucru pentru achiziții a decis ajustarea valorii contractului 
de achiziție publică ținând cont de pct.4 din circulara menționată mai sus, dat fiind faptul că contractul este încheiat 
pe o perioadă de 3 ani, iar operatorul economic execută necondiționat clauzele contractuale, respectând cerințele 
de calitate și prețul stabilit.

Ajustarea valorii contractului de achiziție publică menționat mai sus, încheiat pe un termen de 3 ani, se efectuează ți-
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nând cont de rata inflației calculată pentru anul precedent ajustării, conform formulei aprobate în pct.14 al HOTĂRÂ-
RII GUVERNULUI Nr. 1129 din 21-11-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii 
contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Formula pentru inflație:

                                                                                                                     Ri

Va = [ (V1 – V2) × ( ----  × Nλ) % ] + V3 ;

         12

unde:

Va – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice şi valoarea executată a contractului de 
achiziții publice (V3 = V1-V2);

Ri – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

Nλ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Calculul conform formulei:

   

NOTĂ: Sumele indicate în calcul sunt fără „Taxa pe valoarea adăugată”   

                                                                

19 786 188,69 = [ (20 443 882,67 – 1 535 063,20) × (   × 4 ) 4,64 % ] + 18 908 819,47

 

Astfel, conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică la începutul anului, rata inflației constituie 
13.94%.

Reieșind din calculul efectuat mai sus urmare a creșterii indicelui de inflație, valoarea contractului se majorează cu 
suma 877 369,22 lei (fără TVA), suma finală contractului după modificările operate constitui 21 321 251,89 lei (fără 
TVA).

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție Nr.  MD-1625046815838/002 din „06” au-
gust 2021 a fost încheiat Acordul Adițional privind ajustarea valorii contractului ținând cont de rata  inflației

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)
Inclusiv 

TVA
S.R.L. „DACVI-COM” Nr. 1 02.06.2022 877 369,22 1 052 843,06

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Model - tip

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.21/1 din 25.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate mun.Ceadir-Lunga
IDNO 1007601004434
Adresa mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon 0(291) 2-04-00
Număr de fax 0(291) 2-25-04
E-mail oficial primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com  
Adresa de internet https://ceadir-lunga.md/ 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Efremova Snejana

0(291) 2-04-00

primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ■

Licitație deschisă R 

Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Закупка продуктов питания для детских дошкольных 

учреждений мун. Чадыр-Лунга на 1-ое полугодие 
2022 года

Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 2 070 270,89
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636618385158
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1636618385158?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare 11.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

--

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri  R    Servicii □      Lucrări □

mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
https://ceadir-lunga.md/
mailto:primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636618385158
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636618385158?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1636618385158?tab=contract-notice
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat R   Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: 
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

24.12.2021   

Denumirea operatorului economic «Slavena Lux» SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 214963,08

Inclusiv TVA: 257955,70
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic CC «Nivali-Prod» SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 2

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 349375,00

Inclusiv TVA: 419250,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic «ALIM-TOTAL» SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 3

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 191108,59

Inclusiv TVA: 226089,30
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic «Docita Prim» SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 5

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 85624,00

Inclusiv TVA: 92400,00
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic I.I. «Sinteacova Svetlana»
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 6

Data: 03.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 280601,50

Inclusiv TVA: 280601,50
Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022
Denumirea operatorului economic „Serviabil” SRL
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4
Data: 03.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 876 134,72
Inclusiv TVA: 957 297,50

Termen de valabilitate 31.07.2022
Termen de execuție 30.06.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  R

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Pe baza Lege “Privind achizitii publice” №131 din 03.07.2015,

Hotarire “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acti-
vitatea grupului de lucru pentru achizitii” №10 din 20.01.2021

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) --
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante --
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

       В связи с меньшим объемом закупок продуктов питания для садиков за 1-ое полугодие 2022 года, необходимо 
уменьшить договора на сумму незаказанных продуктов питания.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea 
acordul adiţional privind micșorarea valorii contractului:

      1) Уменьшить договор Nr.1 от 03.01.2022 с «Slavena Lux» SRL, на сумму 124045,58 лей (сто двадцать четыре 
тысячи сорок пять лей, 58 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 133910,12 лей (сто 
тридцать три тысячи девятьсот десять лей, 12 бань);

       2) Уменьшить договор Nr.2 от 03.01.2022 с CC «Nivali-Prod» SRL, на сумму 183525,07 лей (сто восемьдесят три 
тысячи пятьсот двадцать пять лей, 07 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 235724,93  
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лей (двести тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре лей, 93 бань);

       3) Уменьшить договор Nr.3 от 03.01.2022 с «ALIM-TOTAL» SRL, на сумму 104807,05 лей (сто четыре тысячи 
восемьсот семь лей, 05 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 121282,25 лей (сто двадцать 
одна тысяча двести восемьдесят два лей, 25 бань);

       4) Уменьшить договор Nr.5 от 03.01.2022 с «Docita Prim» SRL, на сумму 21688,80 лей (двадцать одна тысяча 
шестьсот восемьдесят восемь лей, 80 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 70711,20 
лей (семьдесят тысяч семьсот одиннадцать лей, 20 бань);

       5) Уменьшить договор Nr.6 от 03.01.2022 с I.I. «Sinteacova Svetlana», на сумму 63326,68 лей (шестьдесят три 
тысячи триста двадцать шесть лей, 68 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 217274,82 
лей (двести семнадцать тысяч двести семьдесят четыре лей, 82 бань);

       6) Уменьшить договор Nr.4 от 03.01.2022 с „Serviabil” SRL, на сумму 369923,90 лей (триста шестьдесят девять 
тысяч девятьсот двадцать три лей, 90 бань). Общая сумма договора после уменьшения составляет 587373,60 
лей (пятьсот восемьдесят семь тысяч триста семьдесят три лей, 60 бань);

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acordului adițio-
nal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

«SLAVENA LUX» SRL №1 25.07.2022 124045,58
CC «Nivali-Prod» SRL №1 25.07.2022 183525,07
«ALIM-TOTAL» SRL №1 25.07.2022 104807,05
«Docita Prim» SRL №1 25.07.2022 21688,80
I.I. «Sinteacova Svetlana» №1 25.07.2022 63326,68
„Serviabil” SRL №1 25.07.2022 369923,90

Conducătorul grupului de lucru:

_________Стамов Михаил_______________              ____________________

                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _1___ din 11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Școala Profesională Soroca
Localitate Or. Soroca
IDNO 1008607002130
Adresa Str. Ștefan cel Mare 6
Număr de telefon 023022210
Număr de fax 023022533
E-mail oficial Sp. soroca@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Cobozev Diana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție COP
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare semestru I 

anul 2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 224800,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1640847547733

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/bud-
get/20037579

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 30.12.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-ca-
dru se referă la un proiect și/sau pro-
gram finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție

13.01.2022 13.01.2022 13.01.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640847547733
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1640847547733
https://achizitii.md/ro/public/budget/20037579
https://achizitii.md/ro/public/budget/20037579
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Denumirea operatorului economic ICS Lapmol 
SRL

SRL Lovis Angro CC Nivali-Prod

Nr. și data contractului de 
achiziție

Nr: 8/22 6/22 7/22
Data: 21.01.2021 21.01.2021 21.01.2021

Valoarea contractului de achi-
ziție

Fără TVA: 25277.78 64503.71 116137.00
I n c l u s i v 
TVA:

27300.0 76085.0 139364.4

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 30.07.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractelor 

Temeiul juridic Legea 131 art 77 privind achizitiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se cere
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice (după caz)

Nu este

Alte informații relevante

II. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Produse alimentare semestrul I 2022.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se micşorează suma contractelor din următorul motiv, în perioada  ianuarie-iulie 2022 numărul 
elevilor care fregventau instituția și au fost alimentați la cantină a fost limitat  din cauza situației 
de Covid-19 și în această perioadă a fost micșorat numărul de elevi alimentați.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 11.07.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind achiziționarea produselor alimentare

Denumire operator eco-
nomic

Nr. data Acord Adițional Valoarea modificărilor micșo-
rată

Inclusiv TVA
CC Nivali-Prod   SRL 12/22 din 11.07.2022 65705,05
ICS Lapmol SRL 13/22 din 11.07.2022 19242,00

SRL Lovis Angro 14/22 din 11.07.2022 46990,55
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru (rezilierea contractului)

Nr. 2/1638195439103 din 13.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria mun. Soroca
Localitate Mun. Soroca
IDNO 1007601001514
Adresa Str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon 0230 23463
Număr de fax 0230 22800
E-mail oficial achizitiisoroca@primsoroca.eu
Adresa de internet achizitiisoroca@primsoroca.eu
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Senco Valentina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri -  

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Diverse produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 1738700,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638195439103

Data publicării anunțului de participare 29.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri +     Servicii □      Lucrări -
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu +    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați] local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

22.12.2021

Denumirea operatorului economic SRL „V. Struc”

http://www.mtender.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 23/21; 26/21
Data: 28.12.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: contract 23/21 – 199274,90

Contract 26/21 – 144826,30
Inclusiv TVA: 

23/21 – 239160,40

26/21 – 172517,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  +
Majorarea valorii contractului  -
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  -
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  +
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131/15 art. 76 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu 

Alte informații relevante Rezilierea contractului
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_Rezilierea contractului de bază pentru volumul nelivrat din motivul imposibilităţii executării contractului de achiziţii 
în urma inflaţiei brtuscă a preţurilor (13,95 %) de piaţa naţională. Bunurile achiziţionate au fost importate din Ucraina, 
care este în stare de război.__

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: prelungirea termenului de valabilitate 
a contractului.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Luând în consideraţie sesizările primite de la SRL „V. Struc” privind problemele apărute în domeniul achiziţiilor 
publice ce ţin de imposibilitatea executării contractelor de achiziţii publice ca urmare a creșterii preţurilor și a 
indiciului inflaţiei (13,95 %) cât și afectarea lanţului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina.

 În baza art. 76 p.12 c) din Legea nr.1 31 privind achiziţii publice.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1/1638195439103 din  
12.05.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului după cum urmează:

Denumire 
operator eco-

nomic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor

Inclusiv TVA

SRL „V. Struc” 2/1638195439103

3/1638195439103

13.07.2022

13.07.2022

-99503,55

-129870,90

-118914,50

-155244,00
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _2  din __07.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Manta
Localitate s. Manta r. Cahul
IDNO 1007601007033
Adresa s. Manta r. Cahul
Număr de telefon 029977417,77450, 079743198, 079322445
Număr de fax 029977417
E-mail oficial primariamanta1732@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Hincu Violeta /Caisin Maria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Cererea Ofertelor de Preț  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X□    

Sursa de finanțare Buget de stat daX    

ocds-b3wdp1-MD-1641193290082

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

28.01.2022

Denumirea operatorului economic SRL Slavena Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.5 din 07.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru 249962.60 cu TVA

209 457,59 fara TVA

Termen de valabilitate 31.12.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului X

Majorarea valorii contractului    

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  ■

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Conform punctul 7.4 don contractul-model, Anexa 24 a Docu-

mentației Standart pentru realizarea achizițiilor publice de bu-
nuri si servicii aprobata prin PMF nr. 115/2021

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului  cu suma de 135453-50 lei 
cu TVA

113 084-78 lei fara TVA
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

  Nu

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procurarea produselor  alimentare pentru institutiile prescolare din com Manta, r.Cahul pentru prima jumătate a  anului 
2022, a fost contractată  la suma de 374 170 (trei sute șaptezeci și patru de mii una sută șaptezeci) lei  fara TVA. În 
urma stării de urgență apărută din cauza conflictului armat în țara vecină Ucraina, atât la nivel local cât și global, a avut 
loc o scumpire considerabilă a prețurilor, inclusiv și la produsele alimentare aduse din afara țării.

 Cu SRL Slavena Lux, Primăria Manta, inițial a încheiat contract de achiziționare a produselor la suma de 249 962,00 
lei. Ținând cont de circumstanțele apărute, de nenumarate ori, din partea firmei contractante, au parvenit scrisori de  
a micșora  valoarea contractului. Pînă în final, grupul de lucru, a decis sa permită micșorarea volumului anumitor produse 
alimentare, cu suma de  111 084-78 lei,  fără TVA și să rezilieze contractului cu firma dată. 

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

 În urma scrisorii, parvenite din partea SRL Slavena –Lux, nr. 15 din 04.05.2022, se solicită rezilierea contractului de achizi-
ție, în legătură cu majorarea prețurilor conform( pct 7.4 din contractul model ,Anexa 24 al Documentației Standart pentru 
realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii  aprobată prin OMF nr115/2021) conform punt. 8.1  din contract.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr,1,___din 06.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind Micșorarea  valorii contractului cu suma de 13 084-77 lei fara TVA( 135453-70 
lei cu TVA).

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Slavena Lux 1 14.06.2022 113084-78 135453.50
TOTAL 113084-78 135453.50
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 24 din 13 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976

E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Al-
tele: [Indicați]

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trim. II anul 2022 la IET 
”Salcioara” din com. Stăuceni

Cod CPV
 

15800000-6
Valoarea estimată a achiziției 584 400 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1646688300065 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1646688300065?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 08.03.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.03.2022

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 49

Data: 25.03.2022

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646688300065
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 63 580,00
Inclusiv TVA: 76 296,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.03.2022

Denumirea operatorului economic SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 50

Data: 25.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 169 005,00

Inclusiv TVA: 202 806,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.03.2022

Denumirea operatorului economic I.I. “PROZOROVSKI LILIAN”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 52

Data: 25.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 101 004,34

Inclusiv TVA: 117 392,98
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.03.2022

Denumirea operatorului economic Delmix Prim SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 53

Data: 25.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 120 266,48

Inclusiv TVA: 131 994,22
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

17.03.2022

Denumirea operatorului economic ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 54

Data: 25.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 29 064,00

Inclusiv TVA: 31 389,20
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 01.04.2022-30.06.2022

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015 

Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului:

Nr. 49 cu 16320,,30 lei inclusiv TVA ;

Nr.50 cu 85634,43 lei inclusiv TVA;

Nr.52 cu 15931,52 lei inclusiv TVA;

Nr.53 cu 41760,03 lei inclusiv TVA;

Nr.54 cu 1134,89 lei inclusiv TVA



257

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

Nu este cazul

Alte informații relevante
 
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 25.03.202 au fost încheiat contractele nr. 49, nr. 50, nr.52, nr.53 și nr. 54, ca urmare a procedurii de achiziție COP 
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646688300065 din 08.03.2022, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al 
anului 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni.

Se micșorează suma contractului nr.49 din 25.03.2022 cu 16320,30 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 59975,70 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.50 din 25.03.2022 cu 85634,43 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 117171,57 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.52 din 25.03.2022 cu 15931,52 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 101461,46 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.53 din 25.03.2022 cu 41760,03 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 90234,19 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.54 din 25.03.2022 cu 1134,89 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va consti-
tui 30254,31 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646688300065, din 08.03.2022 pentru achiziționarea 
produselor alimentare pentru trim. II al anului 2022 la IET ”Salcioara” din com. Stăuceni, la data de 25.03.202 au fost înche-
iat contractele nr. 49, nr. 50, nr.52, nr.53 și nr. 54

Avînd în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale conform 
contractului, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare necesitatea micșoră-
rii valorii contractelor pentru produsele alimentare.

Astfel, 

Se micșorează suma contractului nr.49 din 25.03.2022 cu 16320,30 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 59975,70 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.50 din 25.03.2022 cu 85634,43 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 117171,57 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.52 din 25.03.2022 cu 15931,52 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 101461,46 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.53 din 25.03.2022 cu 41760,03 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va con-
stitui 90234,19 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.54 din 25.03.2022 cu 1134,89 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va consti-
tui 30254,31 lei inclusiv TVA.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.25 din 13.07.2022 a fost 
încheiate acorduri adiţional privind micșorarea  contractului:

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

AVT LUX COM 1 13.07.2022 13600,25 16320,30

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646688300065
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646688300065
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SC ”VILLA PRODOT-
TI” S.R.L.

1 13.07.2022 71362,02 85634,43

I.I. “PROZOROVSKI 
LILIAN”

1 13.07.2022 14483,20 15931,52

Delmix Prim SRL 1 13.07.2022 37963,67 41760,03
ÎCP Panifcoop a URE-
COOP DIN sTRASENI

1 13.07.2022 1050,82 1134,89

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21 din 08 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Stăuceni
Localitate com. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO 1007601009990
Adresa com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon 022326976
Număr de fax 022326976
E-mail oficial info@stauceni.md, 
Adresa de internet www.stauceni.md 
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Alexandr Vornicu, tel. 022326976

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Construcția rețelelor exterioare de canalizare me-

najer-fecaloidală pe str.-la Grătiești, com. Stăuceni, 
mun. Chișinău

Cod CPV 4520000-9
Valoarea estimată a achiziției 362 500 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644582633285
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644582633285?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 14.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:info@stauceni.md
http://www.stauceni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644582633285
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

01.03.2022

Denumirea operatorului economic New Future Tech
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 42

Data: 10.03.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 316 394,74

Inclusiv TVA: 379 673,69
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 45 de zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea 131/2015

Art. 76 alin (7) pct 2) 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Se micșorează valoarea contractului cu 142457,68 lei (una 

sută patruzeci și două mii patru sute cinzeci și șapte lei, 68 
bani) MDL inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu s-a modificat

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție pubică COP  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644582633285 din 14 februarie 2022, și deciziei de 
atribuire nr. 5 din 01.03.2022, Lucrările de construcția rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidală pe str.-la 
Grătiești, com. Stăuceni, mun. Chișinău), au fost atribuite agentului economic New Future Tech S.R.L. cu o valoare totală 
conform contractului nr. 42 din 10.03.2022 înregistrat la trezorerie nr. 2022-0000001746 din 16.03.2022 de  379 673.69 lei 
MD  (trei sute șaptezeci și nouă mii șase sute șaptezeci și trei lei, 69 bani), inclusiv TVA. Ca rezaultat al procesului de executa-
re a lucrărilor și circumstanțelor se micșorează valoarea contractului cu 142457,68 lei (una sută patruzeci și două mii patru 
sute cinzeci și șapte lei, 68 bani) MDL inclusiv TVA. 

 Astfel valoarea finală a contractului va fi de valoarea finală a contractului va fi de 237 216,01 lei (două sute treizeci și șapte 
mii două sute șaisprezece  lei, 01 bani) MDL, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 10.03.2022  a fost încheiat contractul de antrepriză nr.42 ca urmare a procedurii de achiziție COP  Nr: ocds-
b3wdp1-MD-1644582633285 din 14 februarie 2022, și deciziei de atribuire nr. 5 din 01.03.2022, Lucrările de construcția 
rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidală pe str.-la Grătiești, com. Stăuceni, mun. Chișinău), au fost atribuite 
agentului economic New Future Tech S.R.L. cu o valoare totală conform contractului nr. 42 din 10.03.2022 înregistrat la 
trezorerie nr. 2022-0000001746 din 16.03.2022 de  379 673.69 lei MD  (trei sute șaptezeci și nouă mii șase sute șaptezeci și 
trei lei, 69 bani), inclusiv TV.

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644582633285
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644582633285
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644582633285
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La etapa emiterii ordinului de începere a lucrărilor s-a solicitat actualizarea avizului de racordare cu rețelele de canalizare 
existente de la Apă-Canal Chișinău S.A. Din motiv că avizul a fost eliberat mai greu, autoritatea contractantă a anunțat 
operatorul economic prin scrisoarea despre faptul că este nevoie de un nou aviz de racordare la rețelele de canalizare 
existente de la ”Apă- Canal Chișinău” S.A. pentru porțiunea dintre str. Vierilor și str. Grătiești, executarea lucrărilor de con-
strucție a rețelelor exterioare de canalizare menajer-fecaloidală pe str.-la Grătiești, com. Stăuceni, mun. Chișinău, contrac-
tate în baza contractului nr. 42 din 10.03.2022, se amână pe o durată de 60 zile.  

Cînd a fost obținut devizul s-a constata că racordarea se va face din alpt punc și din acest motiv traseul va fi mai scurt și o 
parte din lucrări nu mai sunt necesare de executat. La data de 26.05.2022 grupul de lucru al autorității contractante înpre-
ună cu operatorul economic a fost întocmit procesul verbal de constatare a aceui fapt și a fost emis ordinal de începere a 
lucrărilor.

Ca rezaultat al procesului de executare a lucrărilor și circumstanțelor se micșorează valoarea contractului cu 142457,68 lei 
(una sută patruzeci și două mii patru sute cinzeci și șapte lei, 68 bani) MDL inclusiv TVA. 

 Astfel valoarea finală a contractului va fi de valoarea finală a contractului va fi de 237 216,01 lei (două sute treizeci și șapte 
mii două sute șaisprezece  lei, 01 bani) MDL, inclusiv TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.23 din 08 iulie 2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind micșorarea contractului nr. 42 din 10.03.2022 înregistrat la trezorerie nr. 
2022-0000001746 din 16.03.2022 cu 142457,68 lei (una sută patruzeci și două mii patru sute cinzeci și șapte 
lei, 68 bani) MDL inclusiv TVA, iar  valoarea finală a contractului va fi de 237 216,01 lei (două sute treizeci și 
șapte mii două sute șaisprezece  lei, 01 bani) MDL, inclusiv TVA.

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordu-
lui adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

New Future Tech 1 08.07.2022 118 714,73 142 457,68
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice

Nr. 08/2021-2 din 11.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate mun.Strășeni
IDNO 1017601000161
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/ fax 0(237) 23630
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet www.crstraseni.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Irina Calmîș, 023727904, achizitii.straseni@mail.ru

Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu 

gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spit-
alul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 559 759,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

ocds-b3wdp1-MD-1630581833582
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1630581833582?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 07.09.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget CNAM □ 
Buget de stat R    

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

08/2021 din 04.10.2021

Denumirea operatorului economic asociația SRL ,,AM Sisteme” & ,,Darnic Gaz” SA

http://www.crstraseni.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1630581833582
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 08/2021 
Data: 07.10.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4 696 957,57
Inclusiv TVA: 5 636 349,08

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 180 zile

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic În temeiul art. 76, al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al con-

tractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Acord adițional nr. 01 din 08.06.2022 – prelungirea ter-
menului de execuție

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

            Contractul de antrepriză nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare 
cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. Strășeni”, în 
valoare de 5 636 349,08 lei inclusiv TVA, încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Bene-
ficiar şi asociația SRL ,,AM Sisteme” & ,,Darnic Gaz” SA, în calitate de antreprenor.

      În urma constatării și acceptării de către comisie a lucrărilor adăugătoare, se propune de majorat valoarea contract-
ului sus menționat cu 844905,64 lei inclusiv TVA, valoarea lucrărilor adăugătoare.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

    Prin scrisoare nr. 312 din 14.04.2022, Aparatul președintelui raionului Strășeni a solicitat antreprenorul gener-
al SRL ,,AM-Sisteme”, să soluționeze împreună cu proiectantul și responsabilul tehnic toate neclaritățile apărute la 
obiect și să prezinte documentele justificative referitor la lucrările adăugătoare apărute pe parcursul construcției. 
Prin scrisoare nr. 62/1 din 27.04.2022, antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme prezintă documente justificative. Prin 
urmare Comisia instituită prin Dispoziția președintelui nr. 44 din 06.06.2022 a examinat documente prezentate de 
către antreprenorul general SRL ,,AM-Sisteme”, act de constatare nr. 1/15.02.2022, act de constatare nr. 2-29.03.2022. 
În urma examinării cu ieșire la fața locului a fost întocmit Procesul-verbal nr. 01/C din 07.06.2022 cu privire la acceptar-
ea lucrărilor adăugătoare.

      Reieșind din cele menționate supra, pentru finalizarea calitativă a lucrărilor de construcție, darea în exploatare și 
punerea în funcțiune a cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalul raional Strășeni, este 
necesar de executat lucrările adăugătoare constatate în valoare de 844 905,64 lei inclusiv TVA.

IV. Rezultatele examinării: 

      În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 08/2021-2 din 11.07.2022 a fost închei-
at acord adiţional nr. 2 din 11.07.2022 privind modificarea prevederilor pct. 3.1 al contractului de antrepriză 
nr. 08/2021 din 07.10.2021 privind ,,Construcția cazangeriei și rețelelor de alimentare cu gaze naturale la 
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni din str. T. Ciorbă 11/1, mun. S trășeni”, privind 
majorarea cu:

Denumire operator 
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului adi-
țional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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asociația 
SRL ,,AM Sisteme” & 
,,Darnic Gaz” SA

Cu capital autohton 02 11.07.2022 704088.03 lei 844905,64 lei

Valoarea inițială a contractului – 5 636 349,08 lei inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare – 6 481 254,72 lei, inclusiv TVA
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __7__ din _14 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra 
Proceselor Hidrometeorologice 

Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600094438
Adresa MD-2043, mun. Chișinău, str. Grenoble 193
Număr de telefon 022 403-416
Număr de fax 022 769-535
E-mail oficial anticamera@antigrindina.md
Adresa de internet http://antigrindina.md/
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Vasile Aghenie, 022 403-466; anticamera@antigrindina.
md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Procedură de negociere
Obiectul achiziției Rachete antigrindină „Alazani 6”
Cod CPV 24613000-4
Valoarea estimată a achiziției 1 220 000,00 Euro sau 26 230 000,00lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr:
Link: 202216500 NFP

Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

10  ianuarie 2022

http://www.mtender.gov.md
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Denumirea operatorului economic AO„Чебоксарское производственное объединение 
имени В.И.Чапаева

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: : 498/24322978-22002-75/1713
Data: 10 ianuarie 2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 220 000,00 Euro sau 26 230 000,00lei
Inclusiv TVA:

Termen de valabilitate 31 decembrie 2022
Termen de execuție 15 aprilie-30 iunie 2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

__1._Achiziționarea rachetelor antigrindina “Alazani-6” în cantitate de 4000 de buc.în sumă de 1 220000,00 Euro 
sau 26230000,00lei _

 Modificare ______________________________________________________________ 

  2.Rezelierea contractului 

_____________________________________________________________________________________Descrierea 
circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

________________________________________________________________________________________” Circum-
stanță de forță majoră”

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 498/24322978-
22002-75/1713 din 10 ianuarie 2022_a fost încheiat acordul adiţional nr. 01 _14 iulie 2022 privind  Rezelierea 
contractului .

Denumire operator eco-
nomic

Nr. și data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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AO „Чебоксарское 
производственное 
объединение имени 
В.И.Чапаева

01 14.07.2022 0,00 0,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



268

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 6312 AUGUST 2022, VINERI

ANUNȚ
 privind modificarea contractului  de achiziții publice

Nr.                  /2022 din _____  ________ 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Serviciul Fiscal de Stat
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău, 
IDNO 1006601001182
Adresa MD-2005, str. Constantin Tănase nr.9
Număr de telefon 022 82-32-93, 82-32-92

Număr de fax
E-mail oficial inna.sargu@sfs.md ,  irina.ivanov@sfs.md
Adresa de internet sfs.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)
Inna ȘARGU-RUSU

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Negociere Fără Publicarea Prealabilă a Unui Anunț de Par-
ticipare

Obiectul achiziției Formulare tipizate de documente primare cu regim 
special

Cod CPV 22820000-4
Valoarea estimată a achiziției 8 720 388,40 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalu-
lui guvernamental www.mtender.gov.md)  202216242 NFP
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anun-
țul respectiv (după caz)

Nu se referă

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □    Servicii □    Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare

Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi-
ție/ acordului-cadru Decizia de atribuire Nr.1/2022 din 14.02.2022

Denumirea operatorului economic

I.P. ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”; 
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Con-
stantin Tănase, 7; 022- 262-873; ctif@ctif.gov.md;  https://
www.ctif.gov.md 

mailto:inna.sargu@sfs.md
mailto:irina.ivanov@sfs.md
http://www.mtender.gov.md
mailto:ctif@ctif.gov.md
https://www.ctif.gov.md
https://www.ctif.gov.md
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Nr: 94/2022
Data: 14.02.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 7 266 990,34 MDL
Inclusiv TVA: 8 720 388,40 MDL

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor 

Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Temeiul juridic În conformitate art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 
03.07.2015 „cu privire la achizițiile publice”

Creșterea prețului în urma modificării Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) Nu este cazul

Alte informații relevante Nu sunt
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

a. Înainte de modificare

Nr. 
Ord. Denumirea  bunurilor Seria Cantitatea, 

buc
Preț, lei in-
clusiv TVA

Suma (lei) inclu-
siv TVA

  Facturi fiscale orizontale        

  Destinația hârtiei -80 gr/m2        

1.1
FF 2ex.80gr.O.L. 175 000 1,36 238 000,00

FF 2ex.80gr.O.N. 230 000 1,36 312 800,00

1.2
FF 3ex.80gr.O.L. 245 000 2,04 499 800,00

FF 3ex.80gr.O.N. 550 000 2,04 1 122 000,00

1.3
FF 5ex.80gr.O.L. 2 000 3,39 6 780,00

FF 5ex.80gr.O.N. 41 000 3,39 138 990,00

  Destinația hârtiei -65 gr/m2      

2.1 FF 2ex.65gr.O.L. 140 000 1,27 177 800,00

2.2 FF 3ex.65gr.O.L. 230 000 1,90 437 000,00

2.3 FF 5ex.65gr.O.L. 31 000 3,17 98 270,00

  Facturi fiscale verticale      

  Destinația hârtiei -80 gr/m2      

3.1 FF 2ex.80gr.V.N. 715 000 1,36 972 400,00

3.2 FF 3ex.80gr.V.N. 1 800 000 2,04 3 672 000,00

3.3 FF 5ex.80gr.V.N. 13 000 3,39 44 070,00

4.1 Bon de plata (notar)1 ex 165 999 0,48 79 679,52

4.2 Bon de plata 2ex.OL. 250 000 0,19 47 500,00

4.3 Foaie de parcurs pentru autocamion 1 ex.  OL. 589 998 0,21 123 899,58
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4.4 Foaie de parcurs pentru autobuz 1 ex.   VL. 535 999 0,26 139 359,74

4.5 Foaie de parcurs pentru autoturism 1 ex  OL.  549 999 0,18 98 999,82

4.6 Act de achiziţie a mărfurilor, vertical cu verso 2ex VL. 138 000 0,39 53 820,00

4.7 Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune si a cheltuieli-
lor aferente2 ex.  VL. 100 000 0,56 56 000,00

4.8 1-SF Chitanța de recepţie a plăţilor nefiscale 2 ex. OL. 121 000 0,16 19 360,00

4.9 2-SF Chitanța de recepţie a plăţilor fiscale 2 ex.  OL. 989 998 0,13 128 699,74

4.10 Borderou de achiziţie al laptelui 2 ex. 12 000 0,69 8 280,00

4.11 Delegație cu cotor M-2a 1 ex. 96 000 0,22 21 120,00

4.12 Delegație fără cotor M-2 1 ex. 90 000 0,184 16 560,00

4.13 Aviz de însoțire a mărfii 3 ex. 80gr. V.L. 240 000 0,84 201 600,00

4.14 Aviz de însoțire a mărfii 5 ex. 80gr. V.L. 4 000 1,40 5 600,00

  Total   8 054 993 8 720 388,40
b. După modificare

Nr. 
Ord. Denumirea  bunurilor Seria Cantitatea, 

buc
Preț, lei in-
clusiv TVA

Suma (lei) inclu-
siv TVA

4.1 Bon de plata (notar)1 ex 165 999 0,48 79 679,52

4.2 Bon de plata 2ex.OL. 250 000 0,19 47 500,00

4.3 Foaie de parcurs pentru autocamion 1 ex.  OL. 589 998 0,21 123 899,58

4.4 Foaie de parcurs pentru autobuz 1 ex.   VL. 535 999 0,26 139 359,74

4.5 Foaie de parcurs pentru autoturism 1 ex  OL.  549 999 0,18 98 999,82

4.6 Act de achiziţie a mărfurilor, vertical cu verso 2ex VL. 138 000 0,39 53 820,00

4.7 Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune si a cheltuieli-
lor aferente2 ex.  VL. 100 000 0,56 56 000,00

4.8 1-SF Chitanța de recepţie a plăţilor nefiscale 2 ex. OL. 121 000 0,16 19 360,00

4.9 2-SF Chitanța de recepţie a plăţilor fiscale 2 ex.  OL. 989 998 0,13 128 699,74

4.10 Borderou de achiziţie al laptelui 2 ex. 12 000 0,69 8 280,00

4.11 Delegație cu cotor M-2a 1 ex. 96 000 0,22 21 120,00

4.12 Delegație fără cotor M-2 1 ex. 90 000 0,184 16 560,00

4.13 Aviz de însoțire a mărfii 3 ex. 80gr. V.L. 240 000 0,84 201 600,00

4.14 Aviz de însoțire a mărfii 5 ex. 80gr. V.L. 4 000 1,40 5 600,00

  Total   3 882 993 1 000 478,40
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Motivul modificării Contractului nr.94/2022 din 14.02.2022, îl constituie modificările operate în Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.66 din 01.06.2022.

II. Rezultatele examinării:

În temeiul art.76 alin. (7) pct.2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 „cu privire la achizițiile publice” grupul de 
lucru a decis : modificarea Contractului nr.94/2022 din 14.02.2022, prin semnarea Acordului Adițional de 
micșorare a pozițiilor menționate în tabelul de mai sus.

Denumire opera-
tor economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA
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I.P.„CTIF” Nr.        /2022 ____. _______. 
2022 6 433 258,33 7 719 910,00

     Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 15.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante primăria Răciula, raionul Călărași

Localitate s. Răciula, r. Călărași

IDNO 1007601007918

Adresa MD 4434, s. Răciula, r. Călărași

Număr de telefon 024464236

Număr de fax 024464238

E-mail oficial primariaraciula@gmail.com

Adresa de internet ----

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

David Maria, 060494635, primariaraciula@gmail.
com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă X  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Alimentarea cu apă a s. Răciula, r. Călăraşi
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 3082908,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1603449959907
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1603449959907?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 11 noiembrie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu X    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat X     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

nr. 01 din 16.12.2020

Denumirea operatorului economic SRL Capital
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 01

Data: 04.01.2021
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 2541248,05
Inclusiv TVA: 3265627,09

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  X

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ■

Modificarea termenului de valabilitate  ■

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic LP 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Prețul se majorează cu 369 897,14 lei
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

s-a ajustat valoarea contractului tinind cont de rata inflatiei pe 
tara de , in suma de 216129,43 lei

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Natura și amploarea lucrărilor nu se schimbă, valoarea contractului se majorează cu suma de

 369 897,14 lei, această majorare nu depășește 15% din valoarea inițială a contractului de achiziții.  

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Demersul FCI Capital SRL prin care Primaria Raciula este anuntata ca lucrarile pe santier trebuiesc stopate din 
motivul neconformitatilor depistate/aparute, care au fost expuse in Actul de constatare nr.1.

Conform actului de constatare in care sunt descrise neconformitatile depistate de FCI Capital SRL pe santierul de 
lucru, coordonate cu responsabilul tehnic, si beneficiarul; proiectantul a efectuat modificari la proiectul initial si 
la caietul de sarcini conform proiectului modificat. In Tabelul nr.1 sunt descrise justificarile/motivele majorarii 
valorii contractului Diferenta dintre lucrarile  planificate pentru a fi executate pina la necesitatea modificarii De-
vizelor locale este de 369 897,14 lei.

Tabelul nr.1

Deviz local nr. Suma, lei

C o n f o r m 
contractului 

Suma, lei 

Dupa modifi-
carea devize-
lor locale

Diderenta Justificarea majorarii

2-1-1 Statia de 
pompare. Lucrari 
de constructii

285173,54 317259,14 32085,60 Sunt incluse la rezervuarele de apa scari 
drepte metalice si la statia de pompare 
elemente metalice gata confectionate si 
doua filtre din fonta cu flansa diametrul 
100 mm 
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2-3-1 Rezervor de 
apa potabila cu 
volumul 100m3. 
Lucrari de con-
structii (1buc) - in 
total 2 bucati

316768,67 484584,24 167815,57 Conform proiectului de executie rezer-
voarele de apa sunt proiectate din pereti 
verticali cu panouri din beton prefabricat 
din motiv ca aceste panouri prefabricate 
sau scos din productie si nu se mai pot 
gasi pe teritoriul Republicii Moldova 
proiectantul a efectuat proiect de tip nou 
si caietul de sarcini conform proiectului 
modificat in care sunt incluse lucrari la 
rezervoarele de apa-de betonare pereti 
si acoperis si lucrari de izolare.

2-4-1 Retele de ali-
mentare cu apa. 
Etapa 1

734024,00 904019,97 169995,97 Conform proiectului de executie si devi-
zelor locale la Retele de alimentare cu 
apa Etapa 1 sunt planificate gresit 1000m 
de apeduct si 356 de conectari individua-
le, fiindca 356 de conectari sunt prevazu-
te pentru inreaga localitate cu o retea de 
12000 m . Iar pentru 1000m de apeduct 
ar fi trebuit sa fie in jur de 50 conectari.
Se decide in comun cu responsabilul teh-
nic,antreprenorul  beneficiarul  si proiec-
tantul sa se mareasca lungimea rețelei de 
apa pina la 2700 m  care va include 135 
conectari individuale pentru a beneficia 
cit mai multi consumatori de apa din  eta-
pa 1 a proiectului.

Total 1335966,21 1705863,35 369897,14

Ținem să menționăm că lucrările suplimentare, sunt strict necesare în vederea finalizarii primei etape din 
,,Proiectul de Alimentare cu apa a s.Raciula,,. Necesitatea modificarilor a apărut în urma unor circumstanțe pe 
care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul, Proiectantul nu a putut să le prevadă, iar soluția propusă 
este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva difucultatea existentă.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 15.07.2022 a 
fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu suma de 369 897,14 lei

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

SRL Capital 03 15.07.2022 295917,71 369 897,14 lei

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1.1 din 18.04.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600071952
Adresa Str. Pușkin, nr. 22, et. 3
Număr de telefon 069390006
Număr de fax 022232696
E-mail oficial inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Adresa de internet www.moldpres.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Inga Bratețchi, 069390006,

inga.bratetchi@moldpres.gov.md
Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Mol-

dova pentru anul 2022
Cod CPV 79800000-2
Valoarea estimată a achiziției 5 000 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637657086380
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1637657086380?tab=contract-notice

Data publicării anunțului de participare 23.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu 

Sursa de finanțare Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Nr. 1 din 03.02.2022

Denumirea operatorului economic Î. S. „FEP „Tipografia Centrală” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 1

Data: 24.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 000 000,00

Inclusiv TVA:-
Termen de valabilitate 31.12.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637657086380
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Termen de execuție Pe perioada anului 2022 periodic în ziua de vineri - apa-
riția edițiilor de bază, după caz și apariția edițiilor supli-
mentare.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezoluțiunea contractului  □
Temeiul juridic Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, art. 77 alin. (1) 

lit. b): „contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale 
care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformi-
tate cu art. 76;”    

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) -
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

-

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

 Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru anul 2022.

Înainte de modificare:

Serviciile de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova se realizează pe hârtie ofset, 65 gr., albeața 120% (Anexa 
nr.1 la contractul nr. 1 din 24.02.2022 , Specificații tehnice). 

După modificare:

Serviciile de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova se vor realiza pe hârtie de ziar.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

I. P. „AIS „Moldpres” a recurs la rezoluțiunea unilaterală a contractului nr. 1 din 24.02.2022 privind serviciile de tipar al 
Monitorului Oficial al Republicii Moldova pentru că Î. S. „FEP „Tipografia Centrală” nu a acceptat intenția de rezoluțiune 
a contractului nr. 1 din 24.02.2022 privind serviciile de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova.

Conform Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (12): „O modificare a unui contract de achiziţii pub-
lice/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (7), pct. 4) dacă este 
îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţii publice/acordului-cadru în favoarea contractan-
tului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţii publice/acordul-cadru iniţial;”, iar conform art. 76, alin. 
(17): „Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru în perioada sa 
de valabilitate, altfel decît în cazurile şi condițiile prevăzute de prezentul articol, se organizează noi proceduri de achiziție 
publică, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.”

Astfel, datorită creșterii galopante și imprevizibile a edițiilor suplimentare a Monitorului Oficial al Republicii Moldova 
în trimestrul I al anului 2022, respectiv, creșterea enormă a cheltuielilor, care vor depăși suma planificată pentru servi-
ciile în cauză, totodată, în scopul diminuării costului și întru eficientizarea achiziției serviciilor de tipar al Monitorului 
Oficial al Republicii Moldova, I. P. „AIS „Moldpres” a decis ca tipărirea Monitorului Oficial al Republicii Moldova să fie 
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realizată pe hârtie de ziar, ceea ce duce la modificarea specificației tehnice conform contractului inițial, fapt despre 
care, s-a discutat în cadrul ședinței din data de 18.04.2022 între părțile: I.P. „AIS  „Moldpres”, Agenția Proprietăți Publi-
ce, Î. S. „FEP „Tipografia Centrală”, ultima, invocând imposibilitatea executării serviciilor de tipar al Monitorului Oficial 
al Republicii Moldova din lipsa utilajului pentru tipar pe hârtie de ziar.

Deci, modificările parametrilor tehnici și diminuarea esențială a prețului contractual de publicare în continuare a 
ediției periodice Monitorul Oficial al Republicii Moldova, obligă I. P. „AIS „Moldpres” prin prevederile legale în vigoare 
de a iniția o nouă procedură de achiziții. 

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr. 1.1. din 18.04.2022 a grupului de lucru privind modificarea contractului de achiziție s-a 
decis rezoluțiunea contractului nr. 1 din 24.02.2022 între părțile: I. P. „AIS  „Moldpres”, I. S. „FEP „Tipografia Cen-
trală și de a iniția o nouă procedură de achiziție publică privitor la serviciile de tipar al Monitorului Oficial al 
Republicii Moldova pe hârtie de ziar.
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 14.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Consiliul Raional Soldanesti
Localitate or.Soldanesti
IDNO 1007601006405
Adresa or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon 0272-2-54-83
Număr de fax 0272-2-53-66
E-mail oficial sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Galina Nani

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Întreţinerea de rutină a drumurilor; intreţinerea 

periodică, reparaţii  curente şi capitale – drumuri 
asfaltate , drumuri pietruite  pentru drumurile 
publice locale raionale an. 2022 inclusiv : Lotul 
2- Întreţinerea periodică,reparaţii curente şi capitale – 
drumuri asfaltate

Cod CPV Lotul 2- 45233142-6; 

Valoarea estimată a achiziției  6 321 666
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1643796589812

Link: 21051096

Data publicării anunțului de participare 02.02.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1643796589812
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

03.03.2022

Denumirea operatorului economic IPS”Corsag”SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:11/22 
Data: 14.03.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 5 999 365,94

Inclusiv TVA: 7 199 239,13

Termen de valabilitate 30.12.2022
Termen de execuție 4 luni de la semnarea contractului (pina pe 14.07.2022)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  ■

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind Achizitiile Publice, art.76 

alin. (7) pct. 2 (a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Întreţinerea de rutină a drumurilor; intreţinerea periodică, reparaţii  curente şi capitale – drumuri asfaltate, drumuri 
pietruite  pentru drumurile publice locale raionale an. 2022 inclusiv pentru  Lotul 2- Întreţinerea periodică, reparaţii 
curente şi capitale – drumuri asfaltate. Descrierea inainte de modificare - termenul de executie a lucrarilor contractate  
este   4 luni  (pina la 14.07.2022). Descrierea dupa modificare  -  termenii de executie a lucrarilor se prelungeste  pina 
la 01.10.2022. 

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
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(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lucrarile  de asfaltare a sectorului de drum L206-G40 Vadul-Rașcov-Climăutii de Jos-Cot km 4-320-km 5-600 nu au 
putut fi executate pina pe 14.07.2022, conform contractului din cauza ca pe acest sector in s.Climautii de Jos se 
petreceau lucrari de constructie a apeductului, care au fost finalizate pe 25.06.2022. Pentru a desfasura lucrarile  de 
asfaltare este necesar revenirea la normal a structurii pamintului pe acest sector. Deacea este necesar prelungirea 
termenului de executare a lucrarilor asfaltate pina la 01.10.2022.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 13.07.2022  a fost 
încheiat acordul adiţional privind prelungirea perioadei de executie a lucrarilor pina pe data de 01.10.2022

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. __5___ din   07.07.2022____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul   Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de  Vâr-
stă  Fragedă

Localitate Chișinău bd.Cuza  Vodă  29/4
IDNO 1007601011353
Adresa Bd.Cuza  Vodă 29/4
Număr de telefon (022) 766-688dir,cont.774-711,s/diet.77-46-96

Număr de fax (022) 000-646 fax
E-mail oficial Email:  casapentrucopii@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pisariuc  Maria,   Gincu Natalia , 061021110

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □  
Obiectul achiziției Diverse  produse  alimentare
Cod CPV 15800000--6
Valoarea estimată a achiziției 635000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guver-
namental www.mtender.gov.md)  

Nr:21046569
Link:

ocds-b3wdp1-MD-1636550377171
Data publicării anunțului de participare 10.11.2021  ora 15:27
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioa-
re în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Data deciziei de atribuire  a contractului de achizitie   acordului-ca-
dru

10.12.2021

Denumirea operatorului econo-
mic

Villa Prodotti srl Dorianis & 
CO srl

Delmix  Prim 
srl

D a n t 
Agro  srl

Nr. și data de achiziție/acordu-
lui-cadru

Nr.03/01/5 Nr:08/22 Nr.10/2021 Nr.04/22

Din 21.12.2021 Din 21.12.2021 D i n 
21.12.2021

Din 21.12.2021

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608285071824
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Valoarea contractului de achizi-
ție/acordului-cadru

Fără TVA: 122695,00 37390,00 119850,47 14583,33

Inclusiv TVA: 147234,00 40381,20 136532,10 17500,00

Termen de valabilitate 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 30.06.2022

Termen de execuție 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 30.06.2022

Date cu privire la modificările  efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de achi-
ziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea aces-
tora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform deciziilor agentiilor economici  refuzul de livrare a produselor  alimebntare  conform  con-
tractelor pe anul 2022, sintem nevoiți  să  solicităm  noul anunț de participare la produse alimenta-
re________________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Luând în considerație prevederile dispoziției nr.2 din 25.02.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a R.M., 
ținind cont de prognoza ratei infleației pe perioada de executarea a contractulile si circulanta MINISTERULUI FI-
NANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA din 14.04.2022 nr. 13-09/94,ce țin de organizarea procedurilor de achiziții pub-
lice pentru o perioadă nu mai mare de 3 luni    ___________________________________________________

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr._5 din _07 iulie  a fost 
încheiate acordule adiţionale  privind  micsorarea  sumelor  la  contracte  cu

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adiți-
onal

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Dorianis & Co 
SRL

Nr.2 Din 07.07.2022 26551.88   31862.26

Delmix  Prim SRL Nr.3 Din 07.07.2022 85934.28 103121.13
Dant Agro  SRL Nr.4 Din 07.07.2022   1020.83     1225.00
Villa Prodotti  
SRL

Nr.1 Din 24.05.2022   9312.72 111175.26

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. 1 din 20.06.2022

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primăria com. Iurceni 

Localitate s. Iurceni r-nul Nisporeni

IDNO 1007601003611

Adresa s. Iurceni

Număr de telefon 026449-238

Număr de fax 026449-236

E-mail oficial iurcenip@mail.ru

Adresa de internet

Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Rusu Raisa 078284930, 026449-510

Date cu privire la procedura de achiziție:

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □    Da □

ocds-b3wdp1-MD-1616139186299

Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

Alte surse: FE, Bugetul Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acor-
dului-cadru

19.04.2021

Denumirea operatorului economic SC Genial-A SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:13 

Data:19.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:2399727,10 lei

Inclusiv TVA:2879672,52 lei
Termen de valabilitate 31.12.2021
Termen de execuție 31.08.2022
Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (pentru 
achiziții sectoriale)

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
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Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

____________________________________________________________________________________

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

____ Întru finisarea lucrărilor  este necesar  de prelungit termenul  de execuție prin acord adițional pînă la data de 
31.08.2022._  Modificarea   lucrărilor  menționate mai sus a parvenit necesitatea  modificării contractului la obiectul 
Extinderea rețelelor de canalizare a s.Iurceni r-nul Nisporeni (etapa V)”.  Și anume termenul de prelungire pînă 
la data de 31.08.2022 din cauza condițiilor nefavorabile  nu sau putut executat lucrări.                                    

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din  20.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea pun. 14,5 valabilitatea contractului de la 31.12.2021 până la data de 
31.08.2022.

Denumire 
operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după 
caz)

Termenul de valabilitate 
al acordului adițional

Inclusiv TVA
31.08.2022

2879672,52

SC Geni-
al-A SRL

1 19.11.2021 2399727,10

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1  din 17.05.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Muzeu Național de Artă al Moldovei
Localitate mun. Chişinău, 
IDNO 1003600069289
Adresa str. 31 August 1989, 115,
Număr de telefon 022241730,022241379
Număr de fax 022245332
E-mail oficial resurse.umane.mnam@gmail.com  
Adresa de internet www.mnam.md
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Drușca Ionela, secretar al grupului de lucru, resurse.
umane.mnam@gmail.com  078591519

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de restaurare a Bisericii ”Adormirea Maicii 

Domnului” din or. Căușeni
Cod CPV 45454100-5
Valoarea estimată a achiziției    6 550 000,00 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)  

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1600174416597
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1600174416597?tab=bids

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 15 septembrie 2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor an-
terioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respec-
tiv (după caz)

Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

Sursa de finanțare Buget de stat□ Buget CNAM □ 

Buget CNAS □     Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]

mailto:resurse.umane.mnam@gmail.com
mailto:resurse.umane.mnam@gmail.com
mailto:resurse.umane.mnam@gmail.com
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600174416597?tab=bids
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1600174416597?tab=bids
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Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Decizia nr.3 din 28.10.2020

Denumirea operatorului economic Asocierea S.C. Iasicon S.A. și Acar-Construct S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:22

Data:30.10.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 447 384,29 MDL

Inclusiv TVA: 7 736 861,15 MDL
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 18 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □
Modificarea termenului de valabilitate  □
Rezelierea contractului  □
Altele:  [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015, art.76 alin.7 pct.2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică]

Modificarea anterioară a contractului de achiziții pu-
blice/acordului-cadru (după caz)

Nu se aplică

Alte informații relevante -
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se prelungește termenul de executare a lucrărilor prevăzute conform contractului nr. înregistrare 2020-
0000015579 din 17.11.2020 la (Capitolul 2.Perioada de execuție pct.2.1.) pînă la 31.08.2022.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se prelungește termenul de executare a lucrărilor prevăzute conform contractului nr. înregistrare 2020-0000015579 din 
17.11.2020 la (Capitolul 2.Perioada de execuție pct.2.1.) pînă la 31.08.2022

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.22 din 30.10.2020 înregistrat cu nr. 
2020-0000015579 din 17.11.2020, a fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de executare a 
lucrărilor . 

Denumire ope-
rator economic

Nr. și data acordului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor (după caz)

Inclusiv TVA

Asocierea S.C. 
Iasicon S.A. și 
Acar-Construct 
S.R.L.

1 17.05.2022 Termenul de execu-
tare a lucrărilor pînă 
la 31.08.2022

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ANUNȚ
 privind modificarea contractului  

de achiziții sectoriale/acordului-cadru

Nr. 1 din 29.06.2022

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia
Localitate s. Şuri, r. Drochia
IDNO 1007601010688
Adresa s. Şuri, r. Drochia
Număr de telefon 25277234
Număr de fax 25277236
E-mail oficial petru.turculet@mail.ru
Adresa de internet -
Persoana de contact 

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Turculeţ Petru

Date cu privire la procedura de achiziție:

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniu-
nii Europene

Nu □    Da □

ocds-b3wdp1-MD-1650359221765
Sursa de finanțare Buget de stat □     

Surse externe □ 

Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

20.05.2022

Denumirea operatorului economic II Gamureac Alexandru
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 61

Data: 06.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1345500,79

Inclusiv TVA: 1614600,95
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 90 zile (13.06.2022-13.08.2022)
Codul NUTS al locului principal de executare a lu-
crărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului 
principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunu-
rilor și serviciilor (pentru achiziții sectoriale)

3639
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micșorarea valorii contractului  □

Majorarea valorii contractului  □

Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □

Modificarea termenului de valabilitate  □

Rezelierea contractului  □

Altele:  [Indicați]
Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 

de achiziţii sectoriale/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achizi-
ții sectoriale/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora]

Alte informații relevante
 
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

A fost atribuit contractul de achizitie publica II Gamureac Alexandru, a fost semnat contractul de achizitie publica si 
intocmita darea de seama. S-a emis Dispozitie privind inceperea lucrarilor, iar operatorul economic a refuzat sa incea-
pa lucrarile motivand coeficientul ridicat al inflatiei și majorarea preturilor.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru

 Refuzul operatorului economic privind inceperea lucrărilor.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 29.06.2022 a fost 
încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractului de achizitie publica.

Denumire 
operator 
economic

Adresa, numărul 
de telefon, numă-
rul de fax, adresa 
de e-mail și adre-

sa de internet

Întreprinderea:

Cu capital 
autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Nr. și data acor-
dului adițional

Fără TVA

Valoarea modificărilor 
(după caz)

Inclusiv 
TVA

II Game-
reac Ale-
xandru

gamureacalexan-
dru1@mail.ru

0 600 22 0 41

Nr.1 29.06.2022 1345500,79 1614600,95

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-
820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

mailto:gamureacalexandru1@mail.ru
mailto:gamureacalexandru1@mail.ru
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ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 17 din 12 iulie 2022  

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

IDNO 1002600015876

Adresa MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 
Albișoara 38

Numărul de telefon/fax 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

Adresa de e-mail ale entității contractante acc@acc.md, www.acc.md
Adresa de internet ale entității contractante www.acc.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail Vitalie Cojocaru, 022-256-797
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va 
putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la 
documentația de atribuire

(În cazul în care nu se asigură accesul liber, direct, total și 
gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată 
documentația de atribuire – dacă se aplică Legea 74/2020 
privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale)

www.achizitii.md, documentația de atribuire 
va fi anexată în cadrul procedurii în Sistemul  
Informațional Automatizat Registrul de Stat al 
Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar 
putea implica o altă formă de achiziție comună)

Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea 
și epurarea apei uzate precum și executarea 
lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidroteh-
nice.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor, servi-

ciilor sau lucrărilor

Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Descrierea 
achiziției

Valoarea estimată, 
fără TVA (pentru fiecare lot 

în parte)

64100000-7 Servicii poștale buc.

Recepționarea 
și distribuirea 
facturilor; Re-
cepționarea, 
francarea, sor-
tarea, transpor-
tarea și livrarea 
coresponden-
ței

2 400 000.00 lei

Valoarea estimativă totală fără TVA: 2 400 000.00 lei

http://www.acc.md
http://www.acc.md
http://www.achizitii.md
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III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică/sectorială este re-
zervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi 
executat numai în cadrul unor programe de anga-
jare protejată

Nu ■

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite 
profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau 
al unor acte administrative

Nu ■

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție nu este cazul

Criteriul de atribuire aplicat prețul cel mai mic, cu condiția corespunderii 
cerințelor solicitate

Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în 
cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furni-
zare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor; în cazul 
în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații 
trebuie furnizate pentru fiecare lot.

0101000

Termenul de livrare sau de finalizare ori durata contractului 
și, în măsura în care este posibil, data începerii livrării.

serviciile se vor efectua lunar

Condițiile speciale la care este supusă executarea contrac-
tului, după caz

nu este cazul

Limba sau limbile autorizate pentru prezentarea candida-
turilor sau a ofertelor

limba de stat 

Data estimată pentru inițierea procedurilor de achiziție 
pentru contractul sau contractele respective (dacă este cu-
noscută)

Trimestrul III - IV an. 2022

Tipul procedurii de achiziție licitație deschisă
Data estimată (datele estimate) pentru publicarea anunțu-
lui sau a anunțurilor de participare pentru contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul de intenție

Trimestrul III - IV an. 2022

După caz, se menționează dacă: a) este obligatorie ori 
se acceptă depunerea 
electronică a ofertelor 
sau a cererilor de par-
ticipare 

(DA/NU)

b) se va utiliza 
sistemul de co-
menzi electro-
nice;

(DA/NU)

 c) se va accep-
ta facturarea 
electronică;

(DA/NU)

d) se vor utiliza 
plățile electro-
nice.

(DA/NU)
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Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de 
participare pentru contractul/contractele la care 
se referă anunțul de intenție

Trimestrul III - IV an. 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utili-
zate

nu este cazul

Contractul intră sub incidența Acordului privind 
achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publica-
re în JOUE)

Nu ■

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE INTENȚIE
                                                                         din   05.08.2022

I. Informații generale despre entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante S.A. ”Termoelectrica”

IDNO 1003600026295

Adresa Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

Numărul de telefon/fax 022-436-490, 022-436-388, 022-436-496

Adresa de e-mail a entității contractante tender@termoelectrica.md

Pagina web oficială a entității contractante www.termoelectrica.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail 022-436-490, 022-436-388, 022-436-496 tender@ter-
moelectrica.md

Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține 
accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 32 alin. (2) și (4) a Legii nr. 
74/2020, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune pri-
vind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

https://achizitii.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună)

S.A. ”Termoelectrica”

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și al 
gazelor naturale

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o Cod 
CPV

Denumirea 
bunurilor/ 
serviciilor/
lucrărilor

Cantita-
te/ Uni-
tate de 
măsură

Descrierea achiziției

Valoarea 
estimată, 
fără TVA (pen-
tru fiecare lot 
în parte)

Lot 1

1.1

38
42

11
10

-6 D e b i t -
m e t r u 
ultraso-
nic

1 buc.

Metodă de măsurare: Cu ultrasunet
Tip mediu măsurat: Parametrii chimici ai agentului termic:
- apă tratată chimic (apă de reţea)
- acizi carbonici liberi      0
- O2dizolvat  ≤20µg/l
- pH       8,5-10,5
- Fe        ≤0,5mg/l
- indicele de carbon      ≤0,1(mg echiv/l)².
Tip constructiv: Debitmetru staționar cu senzori clamp on
Material conducte: Metal 
Diametru conducte: 100 ÷ 1400 mm
Grosimi pereți conducte: 4…15 mm
Mărimi înregistrate: Debit, viteză agent termic 
Condiții de mediu climatic: -20…55°C
Grad de protecție debitmetru, minim: IP66
Canale de măsurări: Două canale care pot fi configurate separat.
Ieșiri: 2 ieșiri selectabile de frecvență (rată) sau impuls (sumator).
2 ieșiri 4...20mA/0...20mA
Eroarea de măsurare a debitului, maxim: ±2%  
Diapazonul temperaturilor de lucru: -40...150°C
Ecran de vizualizare date înregistrate: LCD grafic, cu iluminare.
Meniu cel puțin în limbile: Engleză și/sau română
Alimentarea cu energie electrică: 220 V, 50/60 Hz
Volum de date înregistrate, cel puțin: 1000 puncte de măsurare.
Modalitate de conexiune debitmetru la calculator: USB port și/sau RS 232
Ciclu de funcționare: 100% (24/24 ore), 8765 h/an.

Debitmetrului ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea 
erorilor in procesul de măsurare, posibilitatea calibrării  ieșirilor de curent, setare valoare de 
referința a ieșirii de curent, setare valori predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de 
la traductori, puterea semnalului, viteza măsurata a sunetului in lichid, defect al blocului de 
măsurare.

20
0 

00
0 

le
i

https://achizitii.md
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1 buc.

Metodă de măsurare: Cu ultrasunet

Tip mediu măsurat: Parametrii chimici ai agentului termic:

- apă tratată chimic (apă de reţea)

- acizi carbonici liberi      0

- O2dizolvat  ≤20µg/l

- pH       8,5-10,5

- Fe        ≤0,5mg/l

- indicele de carbon      ≤0,1(mg echiv/l)².

Tip constructiv: Debitmetru staționar cu senzori clamp on.

Material conducte: Metal 

Diametru conducte: 100 ÷ 1400 mm

Grosimi pereți conducte: 4…15 mm

Mărimi înregistrate: Debit, viteză agent termic 

Condiții de mediu climatic: -20…55°C

Diapazonul dinamic de măsurare 

a debitului: 400/1

Eroarea de măsurare a debitului, maxim: ±2%  

Diapazonul temperaturilor de lucru:-40...150°C

Ecran de vizualizare date înregistrate: LCD grafic, cu iluminare 

Meniu cel puțin în limbile: Engleză și/sau română

Volum de date înregistrate, cel puțin:1000 puncte de măsurare 

Modalitate de conexiune debitmetru la calculator: USB port și/sau RS 232

Ciclu de funcționare: 100% (24/24 ore), 8765 h/an.

Debitmetrului ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea 
erorilor in procesul de măsurare, posibilitatea calibrării  ieșirilor de curent, setare valoare de 
referința a ieșirii de curent, setare valori predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de 
la traductori, puterea semnalului, viteza măsurata a sunetului in lichid, defect al blocului de 
măsurare.

14
1 

80
0 

le
i

Valoarea estimativă totală, Lei  fără TVA 34
1 

80
0 

le
i

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziții sectoriale este rezervat unor ateliere proteja-
te sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de 
angajare protejată

Nu Ѵ

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul 
unor legi sau al unor acte administrative

Nu Ѵ

Da □
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Ofertantul trebuie să posede  experienţă  în dome-

niu.
Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pen-
tru contractul/contractele sectorial/sectoriale la care se referă 
anunțul de intenție

05.08.2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Nu 
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Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guver-
namentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene)

Nu Ѵ

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-
2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651; 

e-mail: contestatii@ansc.md;

pagina web: www.ansc.md.
Alte informații relevante

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile sectoriale preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 
15 zile de la data aprobării planului de achiziții al entității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achi-
ziție (art. 59 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile publice în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din  08.08.2022                   

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante SA „CET-Nord”

Localitate Mun. Bălți

IDNO 1002602003945

Adresa MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

Număr de telefon/fax 023153359

E-mail office@cet-nord.md,

Adresa de internet www.cet-nord.md

Persoana de contact Bulat Ana, Agentă achiziții

062187015/023153361

Tipul autorității contractante și obiectul principal 
de activitate 

(dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție 
sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună)

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 

-  Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența 
actului normativ:

 RLegea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale 74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare)

-

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri R        

Servicii £       

Lucrări □

Obiectul de achiziție Țevi din oțel, coturi din oțel

Anunțul de participare Nr.: 6/22

Data publicării: 30.05.2022

Link:    ocds-b3wdp1-MD-1653906172791

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut R

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost £

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
utilizate

Acord-cadru □ 

Sistem dinamic de achiziții □ 

Licitație electronică □ 

mailto:____office@cet-nord.md,
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653906172791
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Nr. oferte primite Total: 5 (cinci)

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: -

De la operatori economici dintr-un alt stat: -

Pe cale electronică: 5 (cinci)
Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru din 03.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertanților 
(pe loturi):

Denumire SRL ”Metalica-Zuev” 

SRL ”Mirzaghitov&Co”

UTM ”Protos” SA

SRL”Horus”

SRL ”Torconst”

IDNO 1003600152385

1002600035281

1003602022729

1002600011498

1004600062601

Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

079436070 / a.muravschi@mz.md

+37369149480 / victormir@mail.ru

068768880 / alekslambert@gmail.com

+37368247733 / iu_anghel@horus.md

+37379485704 / torconstbl@mail.ru

Întreprindere mică sau mijlocie Da R       Nu £       

Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Da □       Nu £       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din 
contract)

Da □       Nu R      

 

Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei 
mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în 
considerare pentru atribuirea contractului.

2 267 473,09 (12 loturi)

1 737 356,66 (12 loturi)

23 329,25 (1 lot)

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Loturile atribuite:

Nr. 
lot.

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fără 
TVA

mailto:a.muravschi@mz.md
mailto:victormir@mail.ru
mailto:alekslambert@gmail.com
mailto:iu_anghel@horus.md
mailto:torconstbl@mail.ru
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1 Țeavă de oțel 20, d48x3,2mm 44163000-1 200m

330/61/22 din 
04.07.2022

2 267 473,09

2 Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm 44163000-1 500m

3 Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm 44163000-1 750m

4 Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm 44163000-1 200m

10 Țeavă de oțel 20, d89x4,0mm 44163000-1 800m

11 Țeavă de oțel electrosudată d.426x9mm, oțel 20 44163000-1 50m

15 Țeavă d48x3mm, oțel 3 semi-calm 44163000-1 38t

16 Țeavă d60x4mm, oțel 20 44163000-1 6t

17 Țeavă d108x6mm, oțel 3 semi-calm 44163000-1 1t

20 Cot ștanțat 90, d-89, oțel 20 44163000-1 20buc

21 Cot ștanțat 90, d-108, oțel 20 44163000-1 20buc

22 Cot ștanțat 90, d-219, oțel 20 44163000-1 10buc

5 Cot de oțel 20: 90” d48x3,2mm 44163000-1 10buc

330/62/22 din 
04.07.2022 1 737 356,66

6 Cot de oțel 20: 90” d57x4,0mm 44163000-1 22buc

7 Cot de oțel 20: 90” d76x5,0mm 44163000-1 34buc

8 Cot de oțel 20: 90” d89x5,0mm 44163000-1 36buc

9 Cot de oțel 20: 90” d108x5,0mm 44163000-1 10buc

12 Țeavă d28x4mm, oțel 20 44163000-1 4t

13 Țeavă d42x3,5mm, oțel 15XM 44163000-1 8t

14 Țeavă d38x3,5mm, oțel 20 44163000-1 6,5t

19 Cot ștanțat 90, d-57, oțel 20 44163000-1 20buc

24 Cot de oțel-20 d-89mm x 5mm 44163000-1 5buc

25 Cot de oțel-20  d-108mm x 5mm 44163000-1 5buc

26 Cot de oțel-20 tras la cald 90° d 159mm x 8mm 44163000-1 5buc

18

Țeavă d76x4mm, oțel 3 semi-calm

44163000-1

0,7t

330/63/22 din 
04.07.2022

(contractul a fost 
semnat doar de 
către entitatea 
contractantă, 

operatorul eco-
nomic a refuzat 
semnarea con-

tractului)

23 329,25

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un 
proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE

Nu R        

Da □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 
care se referă anunțul respectiv

Nu R        

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante Operatorul economic SRL ”Mirzaghitov&Co” a refuzat sem-
narea contractului, din motiv că a fost pusă interdicție pe 
exportul de țevi din Federația Rusă prin Uniunea Europea-
nă și nu poate livra lotul atribuit

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va 
remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii 
publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.  144A   din 10.08.2022                

  

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
Localitate  mun. Chișinău 
IDNO 1003600015231
Adresa str. A. Doga 4
Număr de telefon 022 431 740
E-mail oficial furnizor@premierenergy.md
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Celac Nadejda
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție co-
mună)

- Activitățile licențiate din sectorul electroener-
getic □

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de achiziție deschisa
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actu-
lui normativ:

 □Legea  privind achizițiile în sectoarele ener-
geticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 
74/2020

Justificarea alegerii procedurii de atribuire 

(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare)

N/A

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-ca-
dru

Servicii □       

Obiectul de achiziție TRANSPORTAREA PILONILOR SI TRANSFORMA-
TOARELOR

Anunțul de participare Nr.: 74P
Data publicării: 13.05.2022
Link:  https://tender.gov.md/ro/system/files/
bap/2014/bap_nr_37_0.pdf

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate Licitație electronică □ 
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Nr. oferte primite Total: 2
De la operatori economici care sunt întreprinderi 
mici și mijlocii: 

BISERVICE & CO SRL

PROTERMACI SERVICE SRL
De la operatori economici dintr-un alt stat: 
Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de 
lucru nr. 97 din 12.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire BISERVICE & CO SRL
IDNO 1011600043503
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

022 383 221

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

3.226.000 MDL, fara TVA

-

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-

Denumire PROTERMACI SERVICE SRL
IDNO 1003600097738
Date de contact 

(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)

022 407 680

Întreprindere mică sau mijlocie Da □              
Asociație de operatori economici  

(societate mixtă, consorțiu sau altele) 

Nu □       

Subcontractanți

(denumirea, valoarea și procentul din contract)

Nu □      

 
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei ce-
lei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate 
în considerare pentru atribuirea contractului.

346.000 MDL, fara TVA

-

Valoarea și procentul din contract care poate fi 
subcontractat unor terți.

-
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Loturile atribuite:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor, serviciilor 
sau lucrărilor

Cod CPV Cantitate/ 
Unitate de 

măsură

Nr. și data 
contractului

Suma, fara 
TVA

1 Servicii de transport a pilonilor 60000000-8 serviciu 2s51622 din 
04.08.2022 3.226.000

2 Servicii de transport a transfor-
matoarelor 60000000-8 koeficient 2s52522 din 

05.08.2022 346.000

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se 
referă la un proiect și/sau un program finanțat 
din fonduri ale UE

Nu □        

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (con-
tractele) la care se referă anunțul respectiv

Nu □        
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 
MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651 

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se 
va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achi-
ziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului 
câștigător, atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art.61 al Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

mailto:contestatii@ansc.md
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Nr. 142A din 08.08.2022

privind achiziționarea RFQ_199 Achizitionarea Suportului licentelor  prin procedura de achiziție deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. ,,Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 17 40

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribu-
ire: furnizor@premierenergy.md 

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe 
la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o

Cod

 CPV

Denumirea 
bunurilor 
solicitate

Unitatea 
de mă-

sură

Canti-
ta-tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referin-
ță/sistemul de gestiu-

ne electronica

Valoarea estimată 
(se va indica pen-
tru fiecare lot în 

parte)

Lot 1 72261000-2
Enterprise 

Mobility &Se-
curity E3

buc 460 https://premierener-
gy-md.app.jaggaer.com 1.492.000

Valoarea estimativă totală 1.492.000
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va se-
lecta): adjudecarea per lot.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite. 

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 2 ani.

mailto:furnizor@premierenergy.md
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12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în ca-
drul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplică.                                                                                                            

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): nu aplică. 

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplini-
rii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din 
punct de vedere tehnico-economic Oferte validate tehnic 100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii nego-
ciate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acor-
dul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică.

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică.

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă oferta per 
lot din punct de vedere tehnico - economic.

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1 Cea mai avantajoasa oferta per lot din punct de vedere tehnico-economic 100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 12:00

- pe: [data]  16.09.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

Cererile de participare la licitatie pot fi trimise pe e-mail: furnizor@premierenergy.md

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution. 

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, 
respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română. 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Euro-
pene: nu aplică.

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu apli-
că. 

26. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu 
aplică. 

27. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ: nu a fost publicat anunț de intenție. 

28. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.08.2022.

29. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participa-
re

accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondi-
ale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene): nu. 

30. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): 0101000 

31. Informația privind garanțiile solicitate: nu aplică.

32. Alte informații relevante: nu aplică.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Resurse 

DOROȘ DIANA                                                                          
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Țevilor preizolate, coturi preizolate,

articole conexe pentru conducte și a nodului de evidență, Cod licitație: 2/22 
(se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție______licitație deschisă_____________________________ 
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

RLegea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: ____SA „CET-Nord”____________________________

2. IDNO: __________1002602003945___________________________________

3. Adresa: _________MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168___________________

4. Numărul de telefon/fax: ______023153359__________________________________

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:

  ____office@cet-nord.md, www.cet-nord.md___________

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (achiziții.md), cât și pe pagi-
na web a entității contractante: https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție 
comună): 

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic □

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
Lot

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/
lucrărilor solicitate U/m Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referință
Valoarea estimată 

a lotului

Lot 1. Țevi din oțel 

44
16

30
00

-1

Țeavă din oțеl 20 preizolată cu man-
taua din polietilenă cu semnalizare 
Ø273x6,0/400

m/l 640

Conform Caietului de 
sarcini

Țeavă din oțеl 20 preizolată cu 
învelitoare din tablă de oțel zincat 
cu semnalizare Ø273x6,0/400

m/l 70

Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 
preizolat buc 26

Cot de oțel 20 Ø273x6,0-90/400 
preizolat cu învelitoare din tablă de 
oțel zincat

buc 4

mailto:____office@cet-nord.md,
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Suport fix Ø273x6,0/400

preizolat
buc 10

Mufă de tras pe tub cu manta din 
plietilenă Ø273x6,0/400 cu set de 
etanșare

buc 104

Mufă de tras pe tub cu învelitoare 
din tablă de oțel zincat 
Ø273x6,0/400 cu set de etanșare

buc 14

Suport mobil pentru țeavă pre-
izolată Ø273x6,0/400 buc 82

Manșon de capăt Ø273x6,0/400 buc 6

Manșon de capăt cu învelitoare din 
tablă de oțel zincat Ø273x6,0/400 buc 4

Total Lot 1                                                                                         2 500 000,00

Lot 2. Coturi din oțel

Cot de oțel 20 90° Ø273x6,0 buc 8

Conform Caietului de 
sarcini

Cot de oțel 20 90° Ø219x6,0 buc 2

Cot de oțel 20 90° Ø57x3,0 buc 2

Teu DN250 buc 2

Teu DN300/DN250 buc 4

Teu DN200 buc 2

Trecere DN250/DN200 buc 2

Total Lot 2 45 000,00

Lot 3. Robinete sferice

Robinet sferic din oțel DN300 buc 2

Robinet sferic din oțel DN250 buc 9

Robinet sferic din oțel DN200 buc 2

Robinet sferic din oțel DN80 buc 2

Robinet sferic din oțel DN50 buc 2

Robinet sferic din oțel DN25 buc 3

Total Lot 3                                                                                                           361 000,00

Lot 4. Mijloace de măsurare și control

1. Contor de energie termică DN 150 
în set: set 1

2. Integrator electronic buc 1

3. Debitmetru ultrasonor DN150 
Q=250 m3/h buc 1

4. Sensor de temperatură buc 2

5. Filtru cu plasă tip Y cu flanșe DN250 
PN16 buc 1

6. Manometru 0-1,6 MPa G 1/2 D100 buc 4

7. Manometru 0-1,0 MPa G 1/2 D100 buc 3
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8. Robinet 3 căi pentru manometru 
DN15 buc 7

Total Lot 4 103 940,00

TOTAL                                                                                                                                                3 009 940,00
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va 
selecta):

Pentru mai multe loturi

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:           ______nu se admite_________

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se 
vor livra integral, în termen de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului. Bunurile livrate vor fi în-
soțite de următoarele documente:

- factura fiscală

- certificat de calitate

11. Condiții și termeni de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament, în decurs 
de până la 30 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale şi documentelor confirmative de 
executare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului:__Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale___

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în 
cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________NU______________

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege 
sau al unor acte administrative (după caz): 

__________Nu se aplică_____________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina 
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor 
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație): 

Nr. 
d/o

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ 
Obligativitatea

1 Date generale despre ofertant Formular informație generală Obligatoriu

2 Capacitatea de exercitare a activității 
profesionale

Extras din registrul de stat al per-
soanelor juridice

Obligatoriu

3 Experiența similară în ultimii 3 ani Formular experiența similară în ulti-
mii 3 ani

Obligatoriu

4 Lipsa restanțelor față de bugetul de stat Declarația pe propria răspundere 
sau certificat

Obligatoriu
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5 Angajament de integritate Formular angajament de integritate Obligatoriu
6 Corespunderea bunului cu cerințele so-

licitate
Certificat de conformitate Obligatoriu

7 Certificarea conform cerințelor standar-
delor ISO

Certificat pentru sistemele de man-
agement

Preferabil

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii 
negociate), după caz_______Nu se aplică_____________________

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza 
acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): 

_______Nu se aplică________________________________________________

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț 

19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și 
ponderile lor:

Nr. 
d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

1 Prețul 100%
* Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai 
mic preț.

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ____14:00__________________________________________

- pe: [data] __________26.08.2022________________________________________

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului achiziţiilor electronice publice şi private - 
achiziții.md

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________60 zile______________

23. Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP___________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse. 

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția 
cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____________
Limba de stat____________________________________________ 

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene: ______________Nu se aplică______________________
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(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este 
cazul):_______________Nu se aplică___________________________________

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare:_____________Nu se aplică______________________________________

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de 
anunţ:______Nu a fost publicat anunț de intenție_______________________

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____21.06.2021_________

32. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Da
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Da
plățile electronice Da

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației 
Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene): ____________Nu_____________________

(se specifică da sau nu)

33. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al 
locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții 
sectoriale): ______________________________________________________________________________
_

34. Informația privind garanțiile solicitate: ___Garanția de bună execuție de 15% la semnarea con-
tractului____

35. Alte informații relevante: _________________-___________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                      ____________________                   Igor Savin

Ex. Ana Bulat,

Agentă achiziții

0231 53361


	_Hlk76382382
	_Hlk100151566
	_Hlk92955776
	_Hlk106456319
	_Hlk95115862
	_Hlk95116000
	_Hlk66889115
	_Hlk64536902
	_Hlk63067930
	_Hlk76976535
	_Hlk108631470
	_Hlk106002533
	_Hlk95116699
	_Hlk110435088
	_Hlk92357058
	_Hlk107663960
	_Hlk110435125
	_Hlk77770908
	_Hlk77770908
	_Hlk85005397
	_Hlk85005409
	_Hlk97105687
	_Hlk91484171
	_Hlk91484238
	_Hlk91485767
	_Hlk91484326
	_Hlk91485803
	_Hlk97105879
	_Hlk97105209
	_Hlk97105687
	_Hlk91484171
	_Hlk91484238
	_Hlk91485767
	_Hlk91484326
	_Hlk91485803
	_Hlk97105879
	_Hlk97105209
	_Hlk104973326
	_Hlk104996959
	_Hlk104972957
	_Hlk104911084
	_Hlk104985315
	_Hlk104973326
	_Hlk105000791
	_Hlk104972957
	_Hlk104911084
	_Hlk104985315
	_Hlk105002380
	_GoBack
	_Hlk12892415
	_Hlk95386292
	_Hlk84504160
	_Hlk84503594
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk75262117
	_Hlk75262178
	_Hlk75262860
	_Hlk75262189
	_Hlk75262199
	_Hlk75262888
	_Hlk75262226
	_Hlk91678601

