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  INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziție a bunurilor 
 

din 29.05.2019          mun. Bălți 

1. Denumirea autorității contractante:   IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”  . 

2. IDNO:                                             1003602150732                                               .                                                                    

3. Tip procedura achiziție:                  contract de valoare mică                              . 

4. Obiectul achiziției Proteze de șold  a. 2019                                                           . 

5. Cod CPV: 33141750-2 

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Instrumente  

medicale  pentru secția de neurochirurgie conform necesităţilor IMSP „Spitalul 

Clinic Municipal Bălți” (în continuare - Cumpărător) pentru a. 2019, este alocata 

suma necesara din: bugetul instituției (sursele CNAM și bugetul propriu) . 

Compărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, 

să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri 

/servicii: 

Nr. d/o 

Cod CPV Denumirea bunurilor 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Specificarea tehnică și standarde 

de referință 

LOTUL 1 

1.1.  33141750-2 Tija femurala Buc. 7 

Confecționat din aliaj de titan, 

Acoperit cu titan poros (tjtan plasma 

spray) partea metafizara a tijei; 

Tija cu forma tronconica proximal si 

cu fixare de tip mixt,in dependent de 

calitatea apitalului osos; 

Tija fara coleret,cu sprijin metafizar 

Să prezinte șanțuri longitudinale pe 

partea diafizara a  tijei;  

să prezinte lungimea  minima de 

120mm; 

Varianta de offset standard si offset 

lateralizat; 

Con 12/14 mm 

Cel putin 10 tipodimensiuni; 

Pentru implantarea tijelor femurale s 

ava utiliza acelasi instrumentar 

- Termen restant al sterilizării nu mai 

mic de 3 ani la momentul livrării 

- Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele 

oferite 

- Certificat ISO 13485 pentru 

produsele oferite 

- Catalogul producătorului pentru 

produsele oferite - catalog și/sau 

pliant original sau copie pentru 

produsele oferite confirmat prin 

semnătura și ștampila participantului, 

pe suport hârtie sau în format 

electronic. 

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

circulație internațională (Rusă) - la 

livrare 

1.2.  33141750-2 Cupa acetabulara macroporoasa Buc. 7 

Acoperirea cupei se va efectua prin 

suprafata de integrare pe principiile 

"in growth" ( Ex: bile sinterizate , 

fibre metalice din titan sau metal cu 

structura poroasa 3D (titan sau 

tantal)). 

Suprafata cupei poroasa, rugoasa, 

structura 3D. Sa prezinte mecanisme 

de fixare ferma a insertului polimeric 

in cupa: degajari ecuatoriale, santuri 

in structura etc.; 

2 suruburi incluse in cupa pentru 

fixare, diametrul 6.5 mm, variatia 

lungimilor de la 15-50 mm; 

Diametrul extern al cupelor sa varieze 

minim intre  40-78 mm; 

Sa prezinte desing de tip: cu multiple 

gauri  si fara gauri; 

Trebuie sa accepte inserturi cu 

interiorul de 22,28,32 mm; 

Trebuie sa aiba suprafata de top 

macroporos, 

Fixare de tip Press-fit; 

- Termen restant al sterilizării nu mai 

mic de 3 ani la momentul livrării 

- Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele 

oferite 

- Certificat ISO 13485 pentru 

produsele oferite 

- Catalogul producătorului pentru 

produsele oferite - catalog și/sau 

pliant original sau copie pentru 

produsele oferite confirmat prin 

semnătura și ștampila participantului, 

pe suport hârtie sau în format 

electronic. 

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională 

(Engleză/Rusă) - la livrare 

1.3.  33141750-2 Insert cross-linked Buc. 7 

Trebuie sa  fie confectionata din 

polietilena cu grad inalt de cross 

linkare UHMWPE ,iradierea variin 

intre  (8-10 MRad); 

Trebuie sa accepte capurile protetice 

de dimensiuni: 22,28, 32  mm 

Sterilizare raze Gamma 

Sa prezinte variante standart si 

antiluxatie, sa prezinte o 

prottuberanta corespunzatoare 

locasului central al cupei care trebuie 

sa ajute  la pozitionarea insertului si 

reducerea fortelor transverse- un 

punct suplimentar de stabulizare a 

insertului. 

- 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 
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corespunzătoare pentru produsele 

oferite 

- Certificat ISO 13485 pentru 

produsele oferite 

- Catalogul producătorului pentru 

produsele oferite - catalog și/sau 

pliant original sau copie pentru 

produsele oferite confirmat prin 

semnătura și ștampila participantului, 

pe suport hârtie sau în format 

electronic. 

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Rusă) - la 

livrare 

1.4.  33141750-2 Cap femoral metalic Buc. 7 

confecționat din aliaj CoCr; 

Con 12/14 mm; 

Diametre externe variind fiind  22,28, 

32 mm; 

Cel putin 5 dimensiuni de lungime; 

- Termen restant al sterilizării nu mai 

mic de 3 ani la momentul livrării 

- Certificat CE și/sau declaratiție de 

conformitate în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele 

corespunzătoare pentru produsele 

oferite 

- Certificat ISO 13485 pentru 

produsele oferite 

- Catalogul producătorului pentru 

produsele oferite - catalog și/sau 

pliant original sau copie pentru 

produsele oferite confirmat prin 

semnătura și ștampila participantului, 

pe suport hârtie sau în format 

electronic . 

- Instrucțiunea de utilizare tradusă în 

limba de stat sau altă limbă de 

circulație internațională (Rusă) - la 

livrare 

1.5.  33141750-2 Set de instrumente Set 1 

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 

1.6.  33141750-2 Set de motoare Set 1 

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 



4 

obligat să repare sau să înlocuiască 

utilajul deteriorat în decurs de 72 ore 

de la solicitarea scrisă a 

beneficiarului. 

1.7.  33141750-2 Lame pentru motor Buc.  1 Lame pentru motor oscilant 

Valoarea estimativă fără TVA: 189850,00 lei 

 

6. Termenul de livrare solicitat şi locul destinaţiei finale DDP Incoterms 2013, se 

va efectua în decurs de 24 ore de la semnarea contractului, la adresa mun. Bălți, 

str. Decebal, 101 . 

 

7. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ 

următoarele: 
 

Nr. 

d/o 
Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii 

criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

1 Oferta Original – Formularul F3.1 – semnat și 

ștampilat de către operatorul economic, 

inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

2 Specificații de preț (formularul 

f-4.2) 

Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

3 Specificații tehnice (formularul 

f-4.1) 

Original – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

4 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în 

care ofertantul este stabilit. 

Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

5 Extras din registru de stat a 

persoanei juridice   

Copie – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

6 Licenţa de activitate în cazul 

care acest gen se supune 

licențierii; 

Copie - eliberată de Camera de Licențiere, 

confirmată prin semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

7 Certificat de efectuare 

sistematică a plăţii impozitelor, 

contribuţiilor 

Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – 

semnat și ștampilat de către operatorul 

economic, inclusiv semnătura electronic; 

Obligatoriu 

8 Certificat de atribuire contului 

bancar 

Copie – eliberat de banca deţinătoare de 

cont – semnat și ștampilat de către 

operatorul economic, inclusiv semnătura 

electronic; 

Obligatoriu 

 

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite. 

9. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitație electronică; 

10. Numărul de runde : - 3 runde; 

11. Durata fiecărei runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

12.  Durata intervalului dintre runde: Informația o găsiți în SIA RSAP; 

13. Pasul minim: Informația o găsiți în SIA RSAP; 
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14. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentara în SIA 

RSAP sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractanta la adresa 

indicata mai jos: 

- Mun. Bălți, str. Decebal, 101 

- Tel. /0231/58-708 

- E-mail: imspscmb@gmail.com; spital.balti@mail.ru; 

- Numele si funcția persoanei responsabile: Țaulean Igor. 

 

15. Contractele: Contractul si documentele de calificare solicitate vor fi întocmite 

clar cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: în decurs: de 

maxim 3 zile lucrătoare după desemnarea câștigătorului la adresa: IMSP 

„Spitalul Clinic Municipal Bălți”, mun. Bălți , str. Decebal, 101. 

 

16.  Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe  lot. 

 

17. Modalitatea de plata: prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după 

livrarea fiecărei partide, 70% la finele trimestrului. 

 

18. Valuta: lei MD 

 

19. Valoarea estimata a achiziției, fără TVA, lei:  189850,00 

 

 

Cu respect, 

Președintele grupului de lucru           _____________________      Serghei Rotari 

 

  L.Ș. 
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