
 

 

 

 

 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

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

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

 

Nr. Rg02-2382    din ”12”   august  2022                                                                                                        

                                                                                                                                                                                               Operatori economici participanți 

 

IMSP Spitalul Raional Hîncești 

  

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical în cadrul Centrului pentru 

Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1653715182924 

privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale ( Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Hâncești), comunicăm că 

conform deciziei din 12.08.2022, grupul de lucru prezintă următoarele rezultate: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Neotec SRL s-a solicitat Greutatea maximă a pacientului, kg pina la 250 kg s-a ofertat 200 kg; 

s-a solicitat  Tipul de lucru in regim AED ≥ 125 de expuneri s-a ofertat 120 

s-a solicitat Intervalul mAs minim 0.1m As – 640 mAs s-a ofertat 0.5 – 800 mAs 

s-a solicitat Fitrul 2.0 mm aluminiu s-a ofertat 1.0 mm Al 

Nu s-a prezentat Scrisoare de recomandare de la utilizatorii, de pe teritoriul Republicii Moldova.  

MEDEXCOM-TEH s-a solicitat Deplasarea verticala, cm minim 150 Deplasarea verticala, cm minim 150 ofertat 186.5 cm 

s-a solicitat Intervalul mAs minim 0.1m As – 640 mAs s-a ofertat 0.5 – 800 mAs 

Spot focal mic ≤20 kW s-a ofertat 34 kW 

Nu s-a regăsit cerința tehnică Tipul de lucru in regim AED ≥ 125 de expuneri 

Nu s-a prezentat Scrisoare de recomandare de la utilizatorii, de pe teritoriul Republicii Moldova.  

Imunotehnomed s-a solicitat Deplasarea verticala, cm minim 150 Deplasarea verticala, cm minim 150 ofertat 170 cm, 32 – 185.2 cm 

Spot focal mic ≤20 kW s-a ofertat 27 kW 

Nu s-a regăsit cerința tehnică: Tipul de lucru in regim AED ≥ 125 de expuneri 

Greutatea admisibila pe toata suprafața este de minim 300 kg 

Nu s-a prezentat inginerul calificat cu training de la producător pentru sisteme radiologice. 

Scrisoare de recomandare de la utilizatorii, de pe teritoriul Republicii Moldova.  



Vivamed International 

SRL 

s-a solicitat Mișcarea verticala a tubului ≥ 150 cm s-a ofertat 147 cm  

s-a solicitat Deplasarea verticala, cm minim 150 cm (de la 40 -190 cm) s-a ofertat 31.5 – 175 cm 

s-a solicitat Greutatea admisibila pe toata suprafața este de minim 300 kg s-a ofertat  150 kg 

Intervalul mAs minim 0.1m As – 640 mAs ofertat 0.5 – 800 mAs 

s-a solicitat Rata de răcire, HU/min ≥ 300000 s-a ofertat 97 000 

s-a solicitat Spot focal mic ≤20 kW s-a ofertat 34 kW 

s-a solicitat 0.1 mAs – 630 mAs s-a ofertat 1.0 mm Al 

INTERMED s-a solicitat Intervalul mAs minim 0.1m As – 640 mAs, s-a ofertat 0.1 – 500 mAs 

s-a solicitat Spot focal mic ≤20 kW,  s-a ofertat 40 kW 

        

 Astfel, având în vedere că nici o ofertă nu corespude cerințelor tehnice solicitate, se anulează procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1653715182924 din 09.07.2022 privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Sistem radiografic digital) conform necesităților IMSP Spitalul Raional 

Hâncești  în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează 

rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul 

analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni. 

       Respectiv, CAPCS va fi inițiată o nouă procedură de achiziție publică după ce instituția beneficiară va revizui specificațiile tehnice. 

 

 

 

 

 

 
 

        Președintele grupului de lucru                                                                                                                      Gheorghe GORCEAG 
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Tel. 022 222 364 
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