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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
                      
 

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

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

https://capcs.md 
 

 

Nr. Rg02-3485 din ”21” octombrie 2022 

INTERMED SRL 

SC "Imunotehnomed" SRL  

IMSP Institutul Oncologic 

 

            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 prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1662041671666  din 

03.10.2022 privind Achiziționarea endoprotezelor articulare modulare oncologice pentru pacienți cu tumori ale aparatului locomotor, conform necesităților IMSP 

Institutul Oncologic, pentru anul 2023 Vă comunică decizia din 20.10.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 
Cod Denumire Lot 

Denumirea 

poziției 
Cantitatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

din 

sistem 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model/producător/Țara 
Operatorul 

economic 

1 
1-

71666 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremitatii 

proximale a humerusului 

Componenta 

glenoidală 

1 
300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

300 

000,00 

MIRAI GLENOID BASEPLATE 

STANDARD V.2 70821 -> 70830 CENTRAL 

PEG for GLENOID BASEPLATE 70718 -> 

70730 FIXATION SCREW FOR GLENOID 

BASE-PLATE 70750 -> 

70766/ITALIA/PERMEDICA 

INTERMED 

1 
1-

71667 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremitatii 

proximale a humerusului 

Insertul 

glenoidal 

ANATOMIC GLENOID INSERT 70801 -> 

70810 ALL POLY GLENOSPHERE 

FOR REVERSE PROSTHESIS - VITAL-E 

70912E -> 70918E ALLPOLY 

GLENOSPHEREADAPTER 70935 - > 70937 

GLENOSPHERE SAFETY SCREW 

V.2 70908 -> 70909/ITALIA/PERMEDICA 

INTERMED 

1 
1-

71668 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremitatii 

proximale a humerusului 

Componenta 

humerală 

metaepifizară 

HUMERAL CORE TRAUMA TRASER 

70421 -> 70424/ ITALIA/PERMEDICA 

INTERMED 
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1 
1-

71669 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremitatii 

proximale a humerusului 

Componenta 

humerală 

proximală 

HUMERAL CORE CAGE TRASER 70411 -

> 70415 METAPHYSEAL 

HUMERAL COMPONENT 70301 -: 

70322/ITALIA/ PERMEDICA 
INTERMED 

1 
1-

71670 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremității 

proximale a humerusului 

Insertul 

humeral 

ELLIPTICAL ANATOMIC HUMERAL 

HEAD VITAL-E 70536E -> 

70556EANATOMICALHUMERAL 

HEADADAPTER 70501-> 70503 

HUMERAL INSERTFOR REVERSE 

PROSTHESIS V.270561 -> 

70575HUMERAL INSERT SPACER 

FORREVERSEPROSTHESIS70618/ITALIA 

/PERMEDICA 

INTERMED 

1 
1-

71671 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremității 

proximele a humerusului 

Tija humerală 

cimentată 

CEMENTED HUMERAL STEM70110 -> 

70122 CEMENTEDHUMERAL STEM 

REVISION70251 -> 70263ITALIA 

PERMEDICA 
INTERMED 

1 
1-

71672 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremitatii 

proximale a humerusului 

Tija humerală 

necimentată 

PRESS-FITHUMERAL STEM70010 -> 

70026PRESS FITHUMERAL STEM 

- REVISION70201 -> 70227ITALIA 

PERMEDICA 
INTERMED 

1 
1-

71673 

Endoproteză individuală 

oncologică modulară cervico-

cefalica (monopolară), 

cimentată / necimentata de umăr 

cu substituția extremității 

proximele a humerusului 

Set de 

instrumente 

gratuit în 

folosință 

MIRAI INSTRUMENTSSET 

ITALIA/PERMEDICA 

INTERMED 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul nr. 3 Endoproteză oncologică individuală modulară totală de șold cu substituția femurului proximal și cotil dublă mobilitate cimentată  

Oferta operatorului economic INTERMED 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: pentru poziția ,,Tija de extensie, cimentată” s-a solicitat Lungimi disponibile 100-160mm s-a ofertat Lungimi disponibile 

100-150 mm, conform codurilor ofertate în formularul specificațiilor tehnice (2715-1009 -> 2515-1217; 2715-3009 -> 2515-3217). 

 

Lotul nr. 4 Endoproteză oncologică individuală modulară totală de genunchi cu substituția femurului distal și/sau a tibiei proximale Oferta 

operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde 
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cerințelor tehnice și anume: pentru poziția ,,Tija de extensie, cimentată” s-a solicitat Lungimi disponibile 100-160mm s-a ofertat Lungimi disponibile 100-150 mm, 

conform codurilor ofertate în formularul specificațiilor tehnice (2715-1009 -> 2515-1217 2715- 300 9 -> 2515- 3217). 

 

Lotul nr. 6 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului   

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 cerințelor tehnice și anume: s-a solicitat  Cimentul să conțină 40g de polimer s-a ofertat Ciment 82,68 % w/w, ceea ce constituie aproximativ 

52,8 g. 

 

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, următoarele loturi:  

Lotul nr. 2 Endoproteză individuală oncologică modulară  cimentată / necimentata de cot cu substituția extremității distale a humerusului și/sau a extremității proximale 

a ulnei; 

Lotul nr. 5 Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor);  

 

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, următoarele loturi:  

Lotul nr. 3 Endoproteză oncologică individuală modulară totală de șold cu substituția femurului proximal și cotil dublă mobilitate cimentată;  

Lotul nr. 4 Endoproteză oncologică individuală modulară totală de genunchi cu substituția femurului distal și/sau a tibiei proximale; 

Lotul nr. 6 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului.   

  

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice de către 

specialiștii cooptați și valorii estimative.  

În conformitate cu pct. 16 subpct. 7 din anunțul de participare a fost indicată cerința obligatorie  ”Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate 

în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale”. Astfel, operatorul economic INTERMED SRL, 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 va FI prezentată dovada înregistrării bunurilor în Registrul 

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

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ,,atunci când contractul de achiziții publice respectiv 

urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva 

procedură de atribuire”. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și urmează a fi semnat începând cu data de 24.10.2022 (pentru bunurile 

înregistrate la în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale). 

      

 

Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                         Gheorghe GORCEAG 
 

Ex: Aurelia Botica 

Tel: 022 222 34 
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