
 

 

 

 

 
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. Rg02-2804 din ”02”  septembrie  2022 

Operatorilor Economici  

IMSP Beneficiare 

            Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport 

medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), suplimentar 

la cele constatate prin scrisoarea nr. Rg02-2788 din 02.09.2022 cu referire la procedura de achiziție 

publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1655881859284 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale, 

conform necesităților instituțiilor medico - sanitare publice pentru anul 2022 (lista suplimentară 7) 

comunică următoarele. 

Având în vedere prevederile normelor legale, oportunitatea achiziționării de bunuri de o 

anumită calitate, specificații tehnice impuse pentru acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate 

contractantă în parte în funcție de necesitățile obiective ale acesteia. 

Drept urmare, CAPCS în calitatea sa de autoritate contractactantă aduce la cunoștință despre 

faptul anulării Lotului nr. 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) și Lotului nr. 4  

Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 

131/2015 potrivit căruia - există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul 

procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile 

legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se 

constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri 

corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. 

Subsecvent, art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 la acest aspect, este de menționat 

că se constată următoarele erori sau omisiuni: 

1. în specificațiile tehnice pentru Lotul nr. 3 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) vor 

fi operate următoarele modificări: 

- Mișcarea mesei verticala, cm din min 55-90 în min 60-85; 

- Fața mesei Greutatea maximă a pacientului, kg din ≥250 în ≥200; 

- Suspensia tubului deplasarea verticala suspensie tub radiologic motorizat (scanare 

orizontala), cm din min 30-189 în min 40 – 189. 

2. Va fi ajustată cantitatea Lotului nr. 4  Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă 

pentru a aduce în corespundere cantitățile din caietul de sarcini (2 bucăți) cu cantitățile din SIA RSAP 

MTender (1 bucată). 

Astfel la anularea loturilor s-a luat în considerare prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 

131/2015, potrivit cărora autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire 

orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare 

completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 

Contăm pe înțelegerea Dvs. 

 

Cu respect, 

Președintele grupului de lucru           semnat electronic                         Gheorghe GORCEAG 
 

 

Ex. Perciun Irina, tel: 022 22 23 64  
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