
 

 

 

 

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  
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Nr. Rg02-4350 din ”02” noiembrie 2022 
 

MERCURIY TRADE SRL  

e-mail: trademercuriy@gmail.com 

IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească 

e-mail: cnamup@ambulanta.md  
 

IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Gheorghe Paladi” 

                                                                                                                 e-mail: scm1@ms.md     

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă 

e-mail: olga.diaconu@ager.md  

Copie: Ministerul Sănătății 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md  
 

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor 

medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în 

sănătate (CAPCS), ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-

MD-1664455088763 din 31.10.2022 privind achiziționarea Transportului sanitar (ambulanțe de 

tip B) conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă 

Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi (repetat3), Vă comunică decizia din 

02.11.2022 cu privire la anularea procedurii de achiziție publică în temeiul art. 71 (1) lit. d) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că a fost depusă o ofertă 

neconformă, și anume nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele cuprinse în 

documentația de atribuire, după cum urmează: 

Oferta operatorului economic Mercury Trade SRL, nu s-a acceptat în temeiul art. 69 alin. 

(6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a atașat 

formularul specificațiilor tehnice și garanția pentru ofertă în cuantum de 2%, documente 

solicitate obligatorii conform documentației de atribuire și art. 65 alin. (4) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia prezentarea ofertei presupune depunerea 

într-un set comun a propunerii tehnice,  a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a 

garanției pentru ofertă. 

Totodată, s-a solicitat valabilitatea ofertei 90 zile, având în vedere că deschiderea 

ofertelor avut loc la data de 31.10.2022, valabilitatea ofertei urma a fi până la data de 

28.01.2023, s-a prezentat declarația cu valabilitatea până la data de 09.01.2023, respectiv, 

valabilitatea ofertei fiind de 71 zile, conform art. 67 alin. (1) din Legea prenotată, oferta este 

valabilă în termenul specificat în documentația de atribuire. 

CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică, doar după revizuirea 

specificațiilor tehnice și alocațiilor bugetare de către beneficiarii finali, IMSP Centrul Național 

de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Gheorghe 

Paladi”. 

 

Cu respect,  
 

Președintele grupului de lucru                                                       Gheorghe GORCEAG 

 
 

Ex: BOTICA Aurelia 

Tel: 022 222 364 
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