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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. Rg02-2572 din  18.08.2022 

OE participanți 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă 

            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-MD16566764494 privind achiziția Dispozitivelor medicale, conform 

necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă, vă comunică decizia nr. 1 din 17.08.2022 cu privire la evaluarea 

ofertelor, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 

cod Denumire 

Lot 

U/m Cantit 

atea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model art/ 

Țara de 

origine/ 

Producător 

Ofertant 

1 1-

64494 

Brancarda 

sanitara de 

urgență  

(caracteristici 

avansate) -   

Buc. 25 34262 41114,4 856550 1027860 EMERGEUM 

/Turcia/ 

OPTIUM  

Imunotehno 

med SRL 

 

Lotul 2 Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor 

        Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, există abateri 

grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea 

contractului.  

        Astfel, pentru lotul anulat se va iniția o nouă procedură de achiziție cu specificația tehnică modificată, cu 

efectuarea unor modificări în specificația tehnică după cum urmează: excluderea cerinței tip pacient: pediatric; 

caracteristici: cu pulbere; suprafață: prelucrabilă cu dezinfectanți. 

 

         Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai 

după împlinirea termenelor de așteptare. 

         Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 30.08.2022, numărul maxim de 

zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de 

așteptare. 

 

Președintele grupului de lucru                                                                 Gheorghe GORCEAG 
 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364
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Beneficiar 

IMU 

 

 

 

 

OE 

AELO GRUP SRL 

Ancotec-Sistem SRL 

BioAnalitica SRL 

DataControl SRL 

Dita EstFarm SRL 

Imunotehnomed SRL 

Tetis International SRL 

Triumf-Motiv SRL 
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