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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

 

MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2, 

tel./fax 022 222 445,  e-mail: office@capcs.md 

 

Nr. Rg02-2371  din _11. 08. 2022 

SC"Imunotehnomed"SRL  

            IMSP ”Chiril Draganiuc” 

 

           Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și 

transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a 

desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659363059132 privind Achiziţionarea 

consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului 

Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat 4)", Vă comunică decizia nr.1 din 10.08.2022 cu 

privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

  Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) 

lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerinţele cuprinse în documentaţia 

de atribuire, și anume: La termenul limită de deschidere a ofertelor (09.08.2022 ora 10:00),  în oferta electronică 

depusă de către operatorul economic nu a fost regăsită garanția pentru ofertă. Ulterior deschiderii ofertelor, la 

data de 10.08.2022, opertorul economic a depus fizic la sediul CAPCS garanția de ofertă sub formă de scrisoare 

de garanție bancară (cu data de 09.08.2022 și semnată olograf). Drept urmare, grupul de lucru se află în 

imposibilitate de a stabili cu certitudine că garanția de ofertă a fost eliberată de către bancă până la termenul 

limită de depunere a ofertelor. 

        Astfel, procedura de achiziție se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice avînd în vedere că a fost depusă numai o ofertă și anume nu au fost elaborată şi prezentată în 

conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 

         În același timp, menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică. 

          

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                           Gheorghe GORGEAG 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364
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