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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.  Rg02-3058  din  04.10.2022        

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-1657886222376 Achiziţionarea 

Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităţilor IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022, vă comunică decizia nr.1 din 03.10.2022 cu 

privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 

Cod 

Denumire Lot 
 Denumire 

poziție 
Cantitatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ 

Țara de Origine 
Ofertant 

1 1.1-

22376 

Set standart pentru 

osteosinteza fragmente 

mici  conține implanturi și 

instrumentele aferente 

necesare pentru 

osteosinteza cu placi 

standard si cu compresie de 

3,5 mm și 4,0 mm   

Șurub spongios 

cap hexagonal, 

autotarodant 

diam. 4,0mm 

filet total 

550 

49,00 49,000 26 950,00 26 950,00 

062.024... 

062.050/HEMC/india 

SOGNO 
1 1.2-

22376 

Set standart pentru 

osteosinteza fragmente 

mici  conține implanturi și 

instrumentele aferente 

necesare pentru 

osteosinteza cu placi 

standard si cu compresie de 

3,5 mm și 4,0 mm   

Placă 1/3 

tubulară, pentru 

șuruburi cu 

diam. 3,5mm 6 

- 10 orificii 

300 

47,00 47,00 14 100,00 14 100,00 

368.006... 

368.006/HEMC/india 

1 1.3-

22376 

Set standart pentru 

osteosinteza fragmente 

Placa 

reconstructivă 
50 

190,00 190,000 
9 500,00 9 500,00 

362.006... 

362.006/HEMC/india 
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mici  conține implanturi și 

instrumentele aferente 

necesare pentru 

osteosinteza cu placi 

standard si cu compresie de 

3,5 mm și 4,0 mm   

pentru șurub 

3,5 mm 6 - 10 

orificii 

1 1.4-

22376 

Set standart pentru 

osteosinteza fragmente 

mici  conține implanturi și 

instrumentele aferente 

necesare pentru 

osteosinteza cu placi 

standard si cu compresie de 

3,5 mm și 4,0 mm   

Broșa diametru 

1,5 mm, 

lungimea 250 

mm 

200 

17  17  

3 400,00 3 400,00 

308.250.15 

/HEMC/india 

1 1.5-

22376 

Set standart pentru 

osteosinteza fragmente 

mici  conține implanturi și 

instrumentele aferente 

necesare pentru 

osteosinteza cu placi 

standard si cu compresie de 

3,5 mm și 4,0 mm   

Brosa diametru 

1mm, lungimea 

250 mm. 

150 

17,00 17,00 

2 550,00 2 550,00 

308.250.15 

/HEMC/india 

4 4.1-

22376 

Sistem de osteosinteză 

fixator DHS/DCS 

Piesă (placă) 

DHS cu unghi  

135, 3 - 6 

orificii 

20 

295  295  5 900,00 5 900,00 
261.35.03… 

261.35.06/HEMC/India 

SOGNO 

4 4.2-

22376 

Sistem de osteosinteză 

fixator DHS/DCS 

Piesă (placa) 

DCS cu unghi 

de 95, cu 8 - 14 

orificii 

20 

530  530  10 600,00 10 600,00 
263.08.130… 

263.14.225/HEMC/India 

4 4.3-

22376 

Sistem de osteosinteză 

fixator DHS/DCS 

Şurub de 

compresiune 

inclus si surub 

de compactare 

cu lungimi 

cuprinse între 

70 mm și 120 

mm  

40 

120  120  4 800,00 4 800,00 
267.070… 

267.120/HEMC/India 

4 4.4-

22376 

Sistem de osteosinteză 

fixator DHS/DCS 

Set de 

instrumentar 
3 

0  0  0,00 0,00 IS-04-06C/HEMC/India 
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(livrat în 

custodie) 

10 10.1-

22376 

Tije blocate pentru 

calcaneu 

Tija calcaneu 10 

4 725  4 725  47 250,00 47 250,00 

CHARFIX2 

Calcaneal nail 

3.6385.045=>3. 

6390.070 /CHM/ 

Polonia 

GBG-MLD 

SRL 

10 10.2-

22376 

Tije blocate pentru 

calcaneu 

Șuruburi 

blocate 5-

5,5mm. 

diametrul 

60 

420  420  25 200,00 25 200,00 

CHARFIX2 

Distal screw 5.0- 

5.5mm 

3.5155.020=>3. 

5156.060/CHM/ Polonia 

10 10.3-

22376 

Tije blocate pentru 

calcaneu 

Obturatoare 10 

320  320  3 200,00 3 200,00 

CHARFIX2 End 

cap M6-0 

3.5161.800=>3. 

5161.820/CHM/ Polonia 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 1 Set standart pentru osteosinteza fragmente mici  conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard si cu 

compresie de 3,5 mm și 4,0 mm   

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

 

Lotul 2 Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici   

- Oferta operatorului economic SOGNO 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:  

La poziția 2.3 Șurub spongios blocat, autotarodant diam. 3,5mm - lipsește modelul 063.014 și mărimile 14, 16, 18, pe site-ul producătorului pentru codul 063, 

mărimile încep de la 20, solicitat Lungimea 14 - 50 mm; 

La poziția 2.7 Placa pentru clavicula anatomica cu stabilitate unghiulara pentru șurub 3,5  mm 8 - 12 orificii, varianta stinga/dreapta - Solicitat 8-12 orificii, 

inox. Oferit modelul 1002..., 1005..., 1006... INOX și TITANIUM, orificii 3-8; 

La poziția 2.8  -Placa directionata humerus proximal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm cu 9 orificii metafizare si 3- 

8 orificii diafizare -  în catalog nu se regăsește modelul 125.03... Solicitat 3-8 orificii diafizare. Moldelul 125.08L... Conține 8 orificii. Solicitat inox oferit inox, titan; 
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La poziția 2.9 Placă pentru paleta humerala pentru coloana  mediala, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, 

pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-4 orificii metafizare, 5-8 orificii diafizare, dreapta/stinga - modelele oferite conțin un diapazon de orificii mai mare 3, 5, 7, 9, 

12 și 14. solicitat 5-8 orificii. Solicitat inox oferit inox, titan 

La poziția 2.10 Placă pentru paleta humerala pentru coloana  laterală, latimea 11mm, grosimea 2,5mm l, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, 

pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 3-5 orificii metafizare, 5-10 orificii diafizare, dreapta/stinga - Solicitat inox oferit inox, titan. modelele oferite conțin un diapazon 

de orificii mai mare 3, 5, 7, 9, 14 și 16. solicitat 5-10 orificii; 

La poziția 2.11 Placa pentru olecranon cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 3.5mm, 4-8 orificii diafizare, dreapta/stinga- 

Solicitat inox oferit inox, titan. modelele oferite conțin un diapazon de orificii mai mare 2, 4, 6, 8, 10 și 12. solicitat 4-8 orificii. 

La poziția 2.12 Placa volara radius distal, cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 6-8 orificii metafizare, 3-4 orificii 

diafizare, dreapta/stinga - Solicitat inox oferit inox, titan. modelele oferite conțin un diapazon de orificii mai mare 2, 3, 4 și 5. solicitat 3-4 orificii diafizare. 

La poziția 2.13 Placa laterala fibula distala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica, pentru surub diam. 2.7/3.5mm, 5/4-10 orificii diafizare, 

dreapta/stinga - Solicitat inox oferit inox, titan. modelele oferite conțin un diapazon de orificii 3, 4, 5 și 6. solicitat 5/4-10 orificii diafizare. 

La poziția 2.14 Placă Blocată Tibială Distală Medială cu  8-14  orificii de blocaj în partea diafizară pentru suruburi de 3,5mm diametru și 7 orificii in partea 

metafizara pentru șuruburi 3,5 mm diametru. Latimea partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm. Variantele stinga/dreapta - Solicitat inox oferit inox, titan. 

modelele oferite conțin un diapazon de orificii mai mare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. solicitat 8-14 orificii. Nu a fost demonstrată cerința tehnică: Latimea 

partii diafizare 11mm., grosimea 3,7 mm; 

La poziția 2.15 Placă  Blocată Tibie Distală Antero - Laterală cu  8 - 14 orificii diafizare, gosimea 3,7mm.  Pentru șuruburi 3,5 si 4,0 mm diametru - Solicitat 

inox oferit inox, titan. modelele oferite conțin un diapazon de orificii mai mare 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 și 16. solicitat 8-14 orificii. Solicitat pentru șuruburi 3,5 

si 4,0 mm diametru, oferit 3,5. 

La poziția 2.16 Placă Blocată Calcaneu cu lungimi cuprinse între  60 mm - 65  mm, cu  variante anatomice pentru stînga/dreapta grosime 1,5mm.- Nu a fost 

demonstrată cerința tehnică:grosime 1,5mm.  

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

Lotul 3 Set standart pentru osteosinteza fragmente mari  conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu 

placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm   

- Oferta operatorului economic SOGNO 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:  

La poziția 3.8  Placă cu contact limitat cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica pentru humerus,surub de 4,5/5,0 mm - Solicitat Lăţimea 13,5 mm, 

grosimea 4,2 mm.  8 - 14 orificii, ofertat lungimea 8 mm,  nu a fost demonstrat Lăţimea 13,5 mm, grosimea 4,2 mm, 8 - 14 orificii; 

La poziția 3.9 Placă Blocată Femurală Diafizară - Solicitat Lăţimea 17,5 mm, grosimea 6,0 mm.  12 - 16 orificii, ofertat lungimea 12 mm, nu a fost demonstrat 

Lăţimea 13,5 mm, grosimea 6,0 mm, 12 - 16 orificii. 

La poziția 3.10 Placa directionata laterala femur distal cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm,  8-14 orificii diafizare, dreapta/stinga 

- Nu corespunde: Solicitat Material, Inox.8-14 orificii diafizare, oferit Inox și Titan, 5-10 orificii; 

La poziția 3.11 Placa laterala tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 5.0/5.5 mm, 5-14 orificii, dreapta/stinga - Nu corespunde: 

Solicitat Material, Inox. 5-14 orificii diafizare, oferit Inox și Titan, 4-16 orificii. 
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La poziția 3.12 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu  5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm 

pentru suruburi 5,0 mm - Nu corespunde: Solicitat Material, Inox. 5-10 orificii meta-diafizare, oferit Inox și Titan, 4-16 orificii., nu a fost demonstrată grosimea 3.0 

mm pentru suruburi 5,0 mm; 

La poziția 3.13 Placă Blocată Medială Proximală de Tibie cu, cu  5-10 orificii meta-diafizare, variante anatomice pentru stînga/dreapta, grosimea 3.0 mm 

pentru suruburi 3,5 mm - Nu corespunde: Solicitat Material, Inox. 5-10 orificii meta-diafizare, oferit Inox și Titan, 4-16 orificii., nu a fost demonstrată grosimea 3.0 

mm pentru suruburi 3,5 mm; 

La poziția 3.14 Placa posterioara tibie proximala cu stabilitate unghiulara si compresie dinamica de 3,5 mm, 3-5 orificii, dreapta/stinga - Nu au fost regăsite 

codurile în catalog, nu a putut fi efectuată evaluarea tehnică; 

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv 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: Se respinge conform notei din Anunțul de participare: codul produsului oferit, nu poate fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

Lotul 4 Sistem de osteosinteză fixator DHS/DCS 

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

Lotul 5 FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII 

- Oferta operatorului economic SOGNO 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: NU CORESPUNDE: Solicitat Implanturile traumatologo ortopedice să fie confecţionate din inox, oferit Titan. 

Lotul 6 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată 

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD 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: 

La poziția 6.1 Tija FEMUR - a oferit mai multe coduri decit cele solicitate cum ar fi (Diametrul 9,0 mm. Lungimea 440,0 - 480 mm) și (Diametrul 10,0 mm. Lungimea 

200,0 - 340 mm); 

La poziția 6.2 Surub reconstructiv 6,4 mm zavorire proximala titan - nu corespunde: Solicitat Surub reconstructiv 6,4 mm, oferit Surub reconstructiv 6,5 mm; 

La poziția 6.3 Surub  diametru  5 mm pentru zavorire proximala  titan - nu corespunde: Solicitat Surub reconstructiv 5 mm, oferit Surub reconstructiv 4,5 mm; 

La poziția 6.4 Surub  diametru 5 mm pentru zavorire distala  titan - nu corespunde: Solicitat Surub  diametru  5 mm, oferit Surub 4,5 mm; 

Lotul 7 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN 

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

- Oferta operatorului economic Romedcom 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:  

La poziția 7.1 PFN 130-135 grade titan, varianta stinga/dreapta - nu corespunde, tija propusa nu are orificiu pentru surub de 11 mm; 

La poziția 7.3 Surub canulat 11.0 mm, zavorire proximala titan - nu corespunde, tija propusa nu are orificiu pentru surub de 11 mm, doar de 8mm; 
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- Oferta operatorului economic GBG-MLD 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:  

La poziția 7.2 Surub 5.0 mm zavorire distala titan- nu corespunde: Solicitat Surub 5 mm, oferit Surub 4,5 mm; 

La poziția 7.4 Surub   canulat 6.0 mm, zavorire proximala titan- nu corespunde: Solicitat Surub 6,0 mm, oferit Surub 6,5 mm; 

Lotul 8 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție 

- Oferta operatorului economic ORTOFIX 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: Documentele ofertei nu au fost semnate electronic. 

- Oferta operatorului economic Romedcom 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:  

La poziția 8.1 Tija TIBIA- nu corespunde, tija propusa nu are orificii pentru zavorirea distala si proximala in mai multe planuri; 

- Oferta operatorului economic GBG-MLD 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:  

La poziția 8.1 Tija TIBIA - a oferit mai multe coduri decit cele solicitate Diametrul 9,0-10,0mm, Lungimea 280mm-360mm: cum ar fi (Diametrul 9 Lungimea 270,0, 

375,00, 390,00),  (Diametrul 10 Lungimea 270,00, 375,0, 390 mm), (Diametrul 11 Lungimea 270,0 - 360 mm), nu are Lungimea 280mm. 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv 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: Se respinge conform notei din Anunțul de participare: codul produsului oferit, nu poate fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

- Oferta operatorului economic DataControl 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:  

La poziția 8.1 Tija TIBIA - a oferit mai multe coduri decit cele solicitate Diametrul 9,0-10,0mm, Lungimea 280mm-360mm: cum ar fi (Diametrul 9 Lungimea 270,0,),  

(Diametrul 10 Lungimea 270,00), nu are Lungimea 280mm. 

La poziția 8.2 Surub   4,5 mm, zavorire titan - nu corespunde solicitat Surub   4,5 mm, oferit Surub   4,4 mm; 

Lotul 10 Tije blocate pentru calcaneu 

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv 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: Se respinge conform notei din Anunțul de participare: codul produsului oferit, nu poate fi 

identificat conform catalogului prezentat. 

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 2 Set osteosinteza placi cu stabilitate unghiulara pentru fragmente mici   

Lotul 3 Set standart pentru osteosinteza fragmente mari  conține implanturi și instrumentele aferente necesare pentru osteosinteza cu placi standard, si cu 

placi blocate cu compresie, șuruburi de 4,5 mm și 5,0 mm   

Lotul 5 FIXATOARE PENTRU FRACTURILE MÎINII 

Lotul 6 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată 

Lotul 7 Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, pentru femur proximal, canulată tip PFN 

Lotul 8 Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție 

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă: 
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Lotul 9 Fixatoare pentru fracturile bazinului 

  

 Totodată, vă informăm că pentru loturile anulate CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după revizuirea specificațiilor tehnice.    

  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 transmis spre 

semnare începând cu data de 18.10.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

               

         

 

 

 

          

 

 

           Președintele grupului de lucru                                    semnat electronic                                                                            Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364 
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