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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.gov.md 

 

Nr. Rg02-2788  din ”02”  septembrie 2022 

OE participanți la procedura de achiziție 

Beneficiari 

 

            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. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655881859284 privind 

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7 ),  Vă comunică decizia din 01.09.2022 

cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 

coduri Denumire Lot Cantitatea Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ 

Producător/ Țara de 

Origine 

Ofertant 

2 2-

59284 

Ultrasonograf General, 

OB-GYN, performanță 

înaltă 

1 bucată 694376,4 833251,68 694376,4 833251,68 "G65/ China /VINNO  

TECHNOLOGY  

(SUZHOU) CO., LTD." 

Health Medical 

Solutions SRL 

5 5-

59284 

Autokeratorefractometru 1 bucată 117000 140400 117000 140400 KR-9600 /China/ 

Ningbo Ming Sing 

 

Ancotec Sistem 

SRL 
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6 6-

59284 

Sistem automat de detecție 

a bacteriilor și fungilor din 

sânge și lichide biologice 

1 bucată 447000 536400 447000 536400 BD BACTEC FX40  

+ #442023; #442022;  

;#442027; #442024; / 

SUA /BD 

Imunotehnomed 

SRL 

8 8-

59284 

Sistem motorizat pentru 

craniotomie și chirurgia 

spinală 

1 set 636000 763200 636000 763200 "Elan 4 - GA800 

TE730 

GA808 

GA806 

GB073R 

GA862 

GA864 

GB083R 

GA849 

GB085R 

GB942R GB719R 

GB945R GP342R 

GA822 GB076R 

GB302R GB304R 

GB572R GP124R 

GP126R GP128R 

GP129R GP121R 

GP152R GP153R 

GP155R GP157R 

GP158R GP149R 

GP118R GP189R 

GP202R GP203R 

GB718R GB698R 

GB600 GB600860 

JK442 JF221R JK489 

JG785B JK090 JG744 

Germania /Aesculap 

AG BBraun 

Tehnomedica 

SRL 
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Ofertanții respinși/descalificați: 

Toată oferta operatorul economic Data Control se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia 

oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume termenul de valabilitate în Declarația privind valabilitatea ofertei depuse fiind mai 

mic decît termenul solicitat de autoritatea contractantă (urma a fi pînă la 25.11.2022, iar s-a indicat 16.11.2022). 

Toată oferta operatorului economic Dutchmed-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, nu 

corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: oferta depusă în sistemul electronic este incompletă, lipsește formularul de preț, fapt ce 

contravine art. 65 alin (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice. 

 

Lotul 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Caracteristici sistem / Staţii de procesare ≥ 20, s-a oferit 19; 

2. S-a solicitat Caracteristici sistem / Staţii incarcare ≥ 5, s-a oferit 2; 

3. S-a solicitat Caracteristici sistem / Staţii de descarcare ≥5, s-a oferit 3; 

4. S-a solicitat Caracteristici sistem / Staţii de spalare ≥5, s-a oferit 3; 

5. S-a solicitat Cuvetă  spălare/ colorare ≥ 400 ml, s-a oferit 300 ml; 

6. S-a solicitat Ecran  tactil ≥ 7 inch, s-a oferit 5 inch; 

-  Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Caracteristici sistem / Capacitate program ≥ 50 paşi, s-a oferit 20 pași; 

2. S-a solicitat Posibilitatea de a programa  sistemul  de agitare / Moduri de programare ≥  4, s-a oferit 3 (slow, normal, fast, pag. 50, operating manual); 

3. S-a solicitat Posibilitatea de a programa  sistemul  de agitare / Parametri  configurabili ≥ 3 (număr, viteza, amplituda), s-a oferit 2 (afitation, fan speed, pag.50,  

operating manual). 

 

Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) 

- Oferta operatorului economic Ancotec Sistem SRLse respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / verticala, cm min 55 – 90, s-a oferit 50-82 cm; 

2. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei/ Lungimea suprafeței mesei ≥235, s-a oferit 220 cm; 

3. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei / Distanța maximă de la suprafața mesei până la podea ≤ 70 cm, s-a oferit 82 cm; 

4. S-a solicitat Generator de raze X / Timp de expunere maxim ≥ 10, sec s-a oferit 6 sec. 

5. S-a solicitat Suspensia tubului / deplasarea verticala suspensie tub radiologic motorizat (scanare orizontala), cm min 30-189 cm, s-a oferit 40-205 cm; 
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- Oferta operatorului economic Neotec SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 

cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / verticala, cm min 55 – 90, s-a oferit 53-85 cm; 

2. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei / Greutatea maximă a pacientului, kg ≥250, s-a oferit 200 kg; 

3. S-a solicitat Suspensia tubului / deplasarea verticala suspensie tub radiologic motorizat (scanare orizontala), cm / min 30-189 cm, s-a oferit 40-195 cm; 

- Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / verticala, cm min 55 – 90, s-a oferit 57.5 - 86 cm; 

- Oferta operatorului economic Medexcom-Teh SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / verticala, cm min 55 – 90, s-a oferit 58.9-90 cm; 

- Oferta operatorului economic Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / verticala, cm min 55 – 90, s-a oferit 46 - 86 cm; 

2. S-a solicitat Generator de raze X / Timp de expunere maxim ≥ 10 sec, s-a oferit 6.3 sec. 

3. S-a solicitat Suspensia tubului / deplasarea verticala suspensie tub radiologic motorizat (scanare orizontala), cm min 30-189 cm, s-a oferit 40-193 cm; 

 

Lotul nr. 4  Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă 

- Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cantitatea 2 bucăți, s-a propus 1 bucată; 

 

Lotul nr. 5 Autokeratorefractometru; 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D s-a oferit 33 – 67.00D; 

2. S-a solicitat Gama de măsurare PD  < 20mm la 85mm (pas de 0,5mm) s-a oferit 45 - 85 mm; 

 

Lotul nr. 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă; 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile 

publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și a depus clarificări incomplete, astfel, în urma clarficărilor nu a fost demonstrați următorii parametri tehnici: 

1. S-a solicitat Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă; 

2. S-a solicitat Dezinfecție termică a conturului ; 

3. S-a solcitat Filte de prefiltrare a apei în trei etape - fitru 20 (µm) fitru carbune activ fitru 5 (µm); 
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4. S-a solicitat manometre de indiciu a presiunii de ieșire la fiecare filtru; 

5. S-a solicitat Standarde / BS EN ISO 13959: 2015: Water for haemodialysis and related therapies - nu a fost oferit.  

- Oferta operatorului economic Pharmony SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Filte de prefiltrare a apei în trei etape - fitru 20 (µm), fitru carbune activ, fitru 5 (µm), s-a oferit filtru 25 µm, filtru carbune, filtru 6µm. 

Lotul nr. 8 Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgia spinală; 

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor tehnice și anume; 

1. S-a solicitat Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 13 cm - 1 buc, s-a oferit de 12.5 cm; 

2. S-a solicitat Burghiu de diamant, vârf spiralat, reutilizabil, diametru 3,0mm, s-a oferit 3.1 mm; 

3. S-a solicitat Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 3,0mm, s-a oferit 3.1 mm; 

4. S-a solicitat Burghiu elicoidal (tip spirala), reutilizabil, diametru 2,0mm, s-a oferit diametru 1.8/ 2.3 mm; 

5. S-a solicitat Container pentru sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-5 mm), s-a oferit 

dimensiuni 600 mm x 300 mm x 160 mm; 

Lotul nr. 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330); 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume; 

1. S-a solicitat Capacitate 80 - 100 l s-a oferit 120 l. 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL este inacceptabilă, deoarece oferta depășește 30% din valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform 

prezentei legi; 

Lotul 10 Sterilizator 110L (270330); 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume; 

1. S-a solicitat Divergență față de temperatura setată ≤ 1℃, s-a oferit 2℃; 

2. S-a solicitat Suport metal pentru instalarea sterilizatorului, s-a oferit fara. 

Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu; 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

1. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 120 W, s-a oferit 70 W; 

2. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 250 Ohm, s-a oferit 200 Ohm; 

3. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare ≥ 100 W, s-a oferit 70 W; 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL este inacceptabilă, deoarece oferta depășește 30% din valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei 

legi. 
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Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, din cauză că au fost depuse doar oferte neconforme; 

Lotul 1 Sistem automat de colorare, lame port- obiect 

Lotul 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) 

Lotul nr. 4  Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă 

Lotul nr. 7 Stație de purificare a apei pentru hemodializă  

Lotul 10 Sterilizator 110L (270330); 

 

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece au fost depuse oferte neconform, inacceptabile și care  

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 9 Incubator (termostat) 80-100L variația de temperatură (250330) 

Lotul 12 Dispozitiv electro-chirurgical diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu; 

 

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

Lotul 11 Distilator (270400) 

 

 Pentru loturile anulate nr. 4, 10, 9, 11 și 12  CAPCS va iniția procedură nouă, iar pentru loturile nr. 1, 3 și 7 va iniția procedură repetată doar după ce 

instituția beneficiară va revizui specificația tehnică.  

 

         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 14.09.2022, 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 Perciun 

Tel. 022 222 364
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OE 

GBG MLD SRL 

Imunotehnomed SRL 

Triumf Motiv SRL 

Neotec SRL 

Health Medical Solutions SRL 

Pharmony SRL 

Dutchmed M SRL 

Denolga Medical SRL 

Data Control SRL 

MedexCom SRL 

Eyecon Medical SRL 

Ancotec Sistem SRL 

Mediclim AM SRL 

Tehnomedica SRL 

 

Beneficiari  

IMSP AMT Rășcani 

IMSP Institutul de Cardiologie 

IMSP SC Strășeni 

IMSP IMU 

IMSP SR Sîngerei 
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