
 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

 

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

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

 

Nr. Rg02-2748  din ”26”  august  2022 

Oxivit Med SRL 

Medec-Service SRL 

Labromed Laborator SRL 

LismedFarm SRL 

Cavateh-M SRL  

IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga”  

Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 

de participare nr. NFP14/DM  din 22.08.2022, vă comunică decizia de evaluare a ofertelor din 26.08.2022. 

Nr. 

Lot 
cod Denumire Lot Cantitatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 
Suma (fără TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ 

Producător/ Țara 

de Origine 

Ofertant 

1 
01-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

678 52,62 56,83 35676,36 38530,74 

VPF-522-X 

SURGIPRO*II 3-0 

BLU 90CM VF20 

DAX36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

2 
02-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

225 54,52 58,88 12267 13248 

VP-521-X 

SURGIPRO II 4-0 

BLU 90CM 

oxivit Med  



Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

V20DA/Medtronic/ 

SUA 

3 
03-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

577,5 53,58 57,87 30942,45 33419,925 

VP-710-X 

SURGIPRO*II 5-0 

BLU 75CM CV22 

DAX36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

4 
04-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

408 61,91 66,86 25259,28 27278,88 

VP-706-X 

SURGIPRO*II 6-0 

BLU 75CM CV11 

DAX36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

5 
05-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

pentru artere coronare 

858 50,82 54,89 43603,56 47095,62 

VP-733-X 

SURGIPRO*II 6-0 

BLU 75CM CV22 

DAX36Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

6 
06-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

pentru artere coronare 

450 203,28 219,54 91476 98793 

VP-875-X 

SURGIPRO*II 7-0 

75CM MV1759 

DA 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

7 
07-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

pentru artere coronare 

135 258,95 279,67 34958,25 37755,45 

VP-735-X 

SURGIPRO*II 7-0 

60CM MV1758 

DA 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

8 
08-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

pentru artere coronare 

270 198,98 214,9 53724,6 58023 

VP-745-X 

SURGIPRO*II 8-0 

60CM MV1758 

DA 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

9 
09-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  un ac 

135 38,12 41,16 5146,2 5556,6 

VP-890-X 

SURGIPRO*II 5-0 

BLU 75CM CV11 

oxivit Med  



Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

X36/Medtronic/ 

SUA 

10 
10-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu  un ac 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen şi polietilen 

135 35,61 38,46 4807,35 5192,1 

VP-889-X 

SURGIPRO*II 6-0 

BLU 75CM CV11 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

12 
12-

NFP14 

Fire atraumatice 

cardiovasculară 

monofilament  cu 2 ace 

Poliofelin sintetic liniar si 

polipropilen 

352 46,52 50,24 16375,04 17684,48 

VP-523 

SURGIPRO* 2-0 

BLU 90CM V20 

DA 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

18 
18-

NFP14 

Sutură atraumatică 

absorbabilă cu un ac 

monofilament  

Polydioxanone (PDO) 

75 29,195 31,531 2189,625 2364,825 
MS4542/Assut 

Medical/ Elveția  

Medec-Service 

SRL 

20 
20-

NFP14 

Sutură atraumatică 

absorbabilă cu un ac, 

împletită şi acoperită cu 

substanţa pentru a trece mai 

uşor prin ţesuturi (PGLA) 

90 25,331 27,357 2279,79 2462,13 
L43365/Assut 

Medical/ Elveția  

Medec-Service 

SRL 

22 
22-

NFP14 
Poliglicolic acid (PGA) 354 27,585 29,792 9765,09 10546,368 

43446/Assut 

Medical/ Elveția  

Medec-Service 

SRL 

25 
25-

NFP14 
Polydioxanone (PDO) 117 31,449 33,965 3679,533 3973,905 

MS4233N/Assut 

Medical/ Elveția  

Medec-Service 

SRL 

27 
27-

NFP14 

Sutură absorbabila PDO ,tip 

V-LOC-90 
81 250,38 270,42 20280,78 21904,02 

VLOCM0625 V-

LOC* 90 2-0 VIO 

45CM V20 

X12/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

31 
21-

NFP14 
Matase 18 66,99 72,35 1205,82 1302,3 

SS-675 SOFSILK* 

3-0 BLK 75CM 

C16 

X36/Medtronic/ 

SUA 

oxivit Med  

 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 



 

Pentru lotul nr. 11 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungimea suturii 90 cm s-a ofertat 75 cm; 

Pentru lotul nr. 13 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat acul taper oferit reverse cutting, solicitat EP 2 oferit EP5, nu are rotația acului; 

Pentru lotul nr. 14 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat acul taper oferit tapercutting, solicitat EP 3 oferit EP6, nu are rotația acului; 

Pentru lotul nr.  15 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului 

Oferta operatorului economic Medec-Service SRL nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicita EP 6 oferit EP8; 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat EP 6 oferit EP8; 

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată; 

Pentru lotul nr.  16 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO) 

Oferta operatorului economic Medec-Service SRL nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată; 

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată; 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată; 

Pentru lotul nr.  17 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO) 

Oferta operatorului economic Medec-Service SRL nu a fost acceptată în temeiul 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având 

în vedere  că nu corespunde cerințelor tehnice culoarea suturii – alba s-a ofertat culoarea suturii violetă; 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată; 

Pentru lotul nr. 21 Matase 

 Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  23 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) 



Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  24 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid) 

Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  28 Polyglactin (PGA) 6,0 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  30 Polyglactin (PGA) 8,0 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  32 Poliglicolic acid rapid USP 0   

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

Pentru lotul nr.  33 Polipropilen (monofilament) USP  1 

Oferta operatorului economic SRL Oxivit Med  nu a fost acceptată în temeiul art. și 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere  că depășește mai mult de 30% valoarea estimată. 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care sunt 

neadecvate, inacceptabile sau neconforme  se anulează următoarele loturi: 

Lotul nr. 11 Fire atraumatice cardiovasculară monofilament  cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen; 

Lotul nr. 13 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului; 

Lotul nr. 14 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului; 

Lotul nr. 15 Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului; 

Lotul nr. 16 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO); 

Lotul nr. 17 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament  Polydioxanone (PDO); 

Lotul nr. 21 Matase; 

Lotul nr. 23 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid); 

Lotul nr. 24 Poliglicolic acid rapid (PGA rapid); 

Lotul nr. 28 Polyglactin (PGA) 6,0; 

Lotul nr. 30 Polyglactin (PGA) 8,0; 

Lotul nr. 32 Poliglicolic acid rapid USP 0;   



Lotul nr. 33 Polipropilen (monofilament) USP  1. 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că s-a omis unele cerințe în specificația 

tehnică se anulează 

Lotul nr. 19 Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi (PGLA) 

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă se 

anulează  

Lotul nr.26  Polydioxanone (PDO); 

Lotul nr.29 Polyglactin (PGA) 7,0. 

Pentru loturile anulate, CAPCS nu va mai iniția o altă procedură de achiziție publică. Astfel, contractele de achiziții urmează a fi semnate începând 

cu data de 29.08.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.    

 Vă mulțumim pentru participare. 

 

 

 

Cu respect,  

 

 

 

 

           Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                  Gheorghe GORCEAG 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ex:  Botica Aurelia 

Tel: 022-222 364  
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