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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
                      
 

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

Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md 

https://capcs.md 
 
 

Nr.  Rg02-2990  din  28.09.2022        

Operatori economici  

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-

1662124713884 Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 

18), vă comunică decizia nr.1 din 27.09.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

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-

08338 

Sistem 

radiografic digital 

(cu bucky 

vertical) 

bucată 1 1594000,00 1 912 800 1594000,00 1 912 800 PRS 500E/PROTEC 

GmbH&Co. KG/Germa 

nia 

MEDEXCOM-

TEH SRL 

2 2-

08338 

Frigider pentru 

reactivi cu usa 

transparenta 100-

200L 

bucată 1 22 700,00 27 240,00 22 700,00 22 700,00 INOPR -

130L/Inovia/Turcia 

Neotec 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) 

- Oferta operatorului economic Neotec 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:  S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei / Deplasarea longitudinală, 50 cm s-a oferit 38 cm. 

Lotul 3 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe 

- Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic 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 Viteza de rotație / Maximală, rpm ≥ 6000 s-a oferit 4500 rpm; 2. S-a solicitat Indicatori 

/ Debalansare s-a oferit fără. 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/


Page 2 

 

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

nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: bunul oferit este echipament electric, s-a solicitat dispozitiv medical. 

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

publice, deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: termenul de livrare s-a solicitat 60 de zile s-a oferit  75 de 

zile. 

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte 

neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire: 

Lotul 3 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe 

În același timp, menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică. 

      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. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către 

CAPCS și va fi semnat începând cu data de 11.10.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

Totodată, operatorul economic Neotec, a depus Declarația cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale în termen de 

15 zile de la solicitarea autorității contractante, respectiv, contractul va fi înregistrat după ce operatorul economic va prezenta dovada înregistrării 

bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale odata cu contractul, în caz contrar oferta va fi respinsă.  

 

 

               

         

 

 

 

         Președintele grupului de lucru                                    semnat electronic                                                                            Gheorghe GORCEAG 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 
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