
 

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. Rg02-2888  din ”13”  septembrie 2022 

Operatorilor economici participanți 

IMSP Beneficiare 

 

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 nr. ocds-b3wdp1-MD-1656677250773 din 02.08.2022 

privind Dispozitive medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 8), vă comunică decizia de 

evaluare a ofertelor din 13.09.2022. 

Nr. 

Lot 
Cod  Denumire Lot 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Țara de 

origine/ Producător 
Ofertant 

1 1-50773 
Sistem radiografic 

digital 
bucată 1 2450000 2940000 2450000 2940000 

Vision V/ Visaris / 

Serbia  
Eyecon Medical 

SRL 

2 2-50773 Complex de 

reanimare pentru 

nou-născuți 
bucată 6 433335 520002 2600010 3120012 

Complex de reanimare 

pentru nou-născuți 

OKM  

730 + Babylite /Turcia/ 

Okuman Medikal 

Sistemler  

A.S. 

AELO Grup 

SRL 



4 4-50773 Sistem de 

radiografie, 

fluoroscopie, 

universal, complet 

digital 

bucată 1 4800000 5760000 4800000 5760000 

Helios DRF/ Italia 

/Assing  

Medical 

Medexcom-Teh 

SRL 

5 5-50773 Turn artroscopie 

cu instrumente și 

motor ortopedie bucată 1 3073714,29 3688457,14 3073714,29 3688457,14 

Turn Artroscopie 2D 

Full HD / 

Statele Unite ale 

Americii/ 

CONMED Corporation Pharmony SRL 

12 12-

50773 

Centrifugă, de 

laborator (8-12 

tuburi)   

bucată 4 13600 16320 54400 65280 

603.05.001 /Germania/ 

Isolab 

Ecochimie SRL 

13 13-

50773 

Incubator 

(termostat) 40 - 60 

l  
bucată 1 13270 15924 13270 15924 

Incubator (termostat) 

BJPXH50IV (50L)/ 

RPC/ Jinan Biobase  

Biotech Co.Ltd 

AELO Grup 

SRL 

14 14-

50773 

Microscop 

neurochirurgical 
bucată 1 6589482,4 7907378,88 6589482,4 7907378,88 

TIVATO 700 + 

SURGILIN 

E 3/ Germania/ Carl 

Zeiss  

Meditec AG Pharmony SRL 

 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Pentru lotul nr. 1 Sistem radiografic digital 

Oferta operatorului economic Medexcom-Teh 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  

1. S-a solicitat Deplasarea verticala, cm ≥ 150 cm (de la 30-180 cm) s-a oferit Deplasarea verticala, 35-190 cm; 

2. S-a solicitat Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2 s-a oferit Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 și 1.0;" 

 

Pentru lotul nr. 3 Motor de ortopedie 

Oferta operatorului economic GBG-MLD 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  

1. S-a solicitat  MOD GAURIRE: viteza nominală 0-1500 rpm, cuplu min. 3.5 Nm s-a oferit MOD GAURIRE: viteza nominala 1200 rpm, cuplu min. 

3.5 Nm; 



2. S-a solicitat MOD INSURUBARE: viteza 0-250 rpm s-a oferit MOD INSURUBARE: viteza 0-150 rpm; 

3. S-a solicitat MOD BURGHIU: viteza 0-250 rpm s-a oferit MOD BURGHIU: viteza 0-150 rpm; 

4. S-a solicitat 2. Baterie litiu, 2 buc baterie reîncărcabila, utilizata pentru alimentarea tuturor pieselor de mana; tip: litiu-fier-fosfat (4 celule) s-a oferit  

Li-ion battery;  

5. S-a solicitat 2. Baterie autoclavabila 132˚C s-a oferit Not autoclavable; 

Oferta operatorului economic Pharmony SRL nu a fost acceptată în temeiul 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. 6 Autoclav 26-35L, cu vacuum, clasa B 

Oferta operatorului economic Ecochimie 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  

1.S-a solicitat Volum interior 26 - 35 L s-a oferit 23 L; 

2. S-a solicitat Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l s-a oferit Capacitatea rezervorului de apă 3.5 l; 

 

Pentru lotul nr. 7 Congelator pentru vaccine 

Oferta operatorului economic GBG-MLD 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  

1. S-a solicitat Domeniu de temperatură -20°C .. -28 °C s-a oferit -15°C .. -25 °C; 

2. S-a solicitat Accesorii   coșuri tip coșuri   divizoare pentru sertar s-a oferit fără. 

 

Pentru lotul nr. 9 Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 240-300L 

Oferta operatorului economic GBG-MLD 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  

1. S-a solicitat Accesorii  coșuri tip sertar, da, opțional s-a oferit accesoriile opționale nu sunt incluse în ofertă; 

 2.Sivizoare pentru sertar, da, opțional s-a oferit accesoriile opțional nu sunt incluse în ofertă. 

Oferta operatorului economic AELO Grup 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 conform cerințelor se solicita procurarea a unui dispozitiv medical, conform certificatul de conformitate atașat 

produsul oferit nu este dispozitiv medical. 

 

Oferta operatorului economic DataControl 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 solicitat Refrigerent R 600a s-a oferit R134a; 



Oferta operatorului economic Triumf-Motiv 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 conform cerințelor se solicita procurarea a unui dispozitiv medical, conform certificatul de conformitate atașat 

produsul oferit nu este dispozitiv medical. 

 

Oferta operatorului economic Ecochimie 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 solicitat Refrigerent R 600a s-a oferit R134a; 

Oferta operatorului economic Pharmony 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 solicitat Capacitatea 240 - 300 l s-a oferit 315 l; 

Oferta operatorului economic Medexcom-Teh 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  

1. S-a solicitat Capacitatea 240 - 300 l s-a oferit 238 l; 

 

Pentru lotul nr. 10 Timpanometru (impedansmetru) 

Oferta operatorului economic Distribuitor Prim 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 solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat termenul de valabilitate a ofertei 120 de zile, respectiv, până la 

data de 29.11.2022, s-a prezentat valabilitate ofertei până la data de 28.10.2022.  

 

Oferta operatorului economic Medica SRL nu a fost acceptată în temeiul 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. 12 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi)   

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv 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  

1. S-a solicitat Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml  s-a oferit Capacitatea: 12×20ml; 

2. S-a solicitat Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului s-a oferit fără blocare (if the machine is working, do not open the cover. If you open 

the  door ,it will stop immediately); 

3. Produsul oferit nu este dispozitiv medical, nu dispune de certificat ISO 13485; 

 

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. 3 Motor de ortopedie; 



Lotul nr. 6 Autoclav 26-35L, cu vacuum, clasa B; 

Lotul nr. 7 Congelator pentru vaccine; 

Lotul nr. 9 Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 240-300L; 

Lotul nr. 10 Timpanometru (impedansmetru). 

 

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 

următoarele loturi: 

Lotul nr. 8 Mașină pentru  termodezinfectie; 

Lotul nr. 11 Masă pentru pansamente (gipsare). 

 

Pentru loturile anulate, menționăm că, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică doar după reconfirmarea specificațiilor tehnice și valorii 

estimative de către beneficiarii finali, IMSP AMT Centru și IMSP SCM Bălți.  

Astfel, solicităm respectuos, beneficiarilor finali, să prezente specificațiile tehnice revizuite cu scrisoare de însoțire, în termeni proximi, dar nu mai 

târziu de 16.09.2022.  

Contractele de achiziție urmează a fi semnate începând cu data de 27.09.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către 

CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare, conform art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Vă mulțumim pentru participare, 

 

 

Cu respect,  

 

 

 

 

           Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                  Gheorghe GORCEAG 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ex:  BOTICA Aurelia 

Tel: 022 22 23 64  
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