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Nr. Rg02-2854 din ”09” septembrie 2022 

 

TECNOVE S.L. 

e-mail: vasilepopescu@tecnove.com  

 

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-

1658839484505 din 07.09.2022 privind achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B 

4x4)conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 

și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat), Vă comunică decizia din 09.09.2022 cu privire evaluarea  

ofertei depuse și comunicăm următoarele. 

Oferta operatorului economic TECNOVE S.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin 

(6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, având în vedere că  în sistemul 

electronic nu a fost atașat nu a fost atașat nici un document solicitat obligatoriu conform 

documentației de atribuire:  

- Cererea de participare (Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021);   

- Specificația tehnică (Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021);  

- Specificația de preț (Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin 

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021);  

- Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile) (Conform anexei nr. 8 din Documentația 

Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021);  

- Formularul Documentul Unic de Achiziții European (conform modelului atașat). 

- Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei depuse.  

Totodată, documentul atașat în sistemul electronic SIA RSAP (MTender) nu conține 

semnătură electronică, nefiind respectate prevederile art. 65 alin. (4) și (5) din Legii nr. 131/15 

privind achizițiile publice, potrivit cărora oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu 

cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”, într-un set comun a propunerii 

tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. 

De asemenea, s-a solicitat termenul de valabilitate a ofertei 120 de zile, conform 

documentului atașat pct. 15 s-a indicat 30 de zile calendaristice de la data expedierii.  
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S-a solicitat  termenul de livrare: în tranșe:  

I tranșă -19 ambulanțe până la data de 10.12.2022; 

II tranșă- 21 ambulanțe până la data de 01.03.2023 conform documentului atașat pct. 14 s-a indicat 

timpul de livrare a definir. 

S-a indicat condiții și metode de plată termen de 30 zile după recepționarea Documentației 

de însoțire a Bunurilor și a Actului de predare-primire semnat de către Vânzător și Beneficiar. 

Dovada achitării plăților pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către 

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat. conform documentului atașat pct. 13 s-a indicat Toate 

plățile se efectuează prin transfer bancar, 30% din prețul propunerii/comandă fiind plătit ca avans 

în numerar la acceptarea propunerii/comandă, iar restul la livrarea unităților. Achiziția de 

materiale și echipamente nu se efectuează până când comanda/propoziția nu este confirmată 

cumulativ și până când avansul corespunzător nu este plătit efectiv în întregime. 

Astfel, se constată că oferta depusă de TECNOVE S.L. este contrar cerințelor solicitate în 

documentația de atribuire, nefiind respectate prevederile art. 44 alin. (1) din Legii nr. 131/15 privind 

achizițiile publice, potrivit cărui ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu 

prevederile din documentația de atribuire. 

În același timp, oferta financiară indicată în sistemul electronic 84 489 292,40 lei, depășește 

mai mult cu 30% valoarea estimată a achiziției 62 285 600 lei.  

Reieșind din cele menționate, procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-

1658839484505 din 07.09.2022 privind achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de tip B 

4x4)conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă  

Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat), se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai 

oferte neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele 

cuprinse în documentația de atribuire. 

Totodată, vă informăm că, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai 

după revizuirea specificațiilor tehnice și alocațiilor bugetare de către beneficiarii finali, IMSP 

Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP Spitalul Clinic Municipal 

”Gheorghe Paladi”. 

Mulțumim pentru participare.  

 

 

Cu respect,  

 

 

Președintele grupului de lucru                                                         Gheorghe GORCEAG 
 

 
 

Ex: BOTICA Aurelia 

Tel: 022 222 364 
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