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Nr. Rg02-4838  din 18.11.2022 
 

Operatori economici  

 

Instituțiile medicale beneficiare 
 

   Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658727450495 privind 

Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023, 

comunică decizia de atribuire din 17.11.2022: 

 

Nr. 

Lot 
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/ Cod de 

înregistrare 

Ofertant 

1- 

50495 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 5m x 10cm, 

nesterila, densitatea 

min 32g/m2  

Bucată 521635 

3.3548 3.6232 1,749,981.10 1,889,987.93 

AM-GB10500/ China/ Allmed 

Medical Products Co.,Ltd 

Imunotehnomed 

SRL 

3- 

50495 

Bandaj (Fase) de 

tifon, 7m x 14cm, 

nesterila, densitatea 

min. 32 g/m2  

Bucată 830555 

5.3811 5.8116 4,469,299.51 4,826,853.44 

AM-GB14700/ China/ Allmed 

Medical Products Co.,Ltd. 

Imunotehnomed 

SRL 

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


 

5- 

50495 

Bandaj gipsat, 10cm 

x 270cm, modelare 

pînă la 12 min  

Bucată 23116 

4.5481 4.9119 105,133.88 113,543.48 

Bandaj gipsat 10cmx270cm,  

modelare 5-6 minute 

(Codul 

produsului:SCMSD0371012) 

(Numar de inregistrare: 

DM000037986) 

China/SHANGHAI 

CHANNELMED  

IMPORT & EXPORT CO.,  

LTD.(CHANNELM ED 

GROUP) 

Dita EstFarm 

SRL 

6- 

50495 

Bandaj gipsat, 10cm 

x 270cm, modelare 

pînă la 3 min  

Bucată 31565 

4.4887 4.8478 141,685.82 153,020.81 

Bandaj gipsat 10cmx270cm,  

modelare pana la 3 minute 

(Codul produsului:  

SCMSD0371003) 

/China/SHANGHAI 

CHANNELMED  

IMPORT & EXPORT CO., 

LTD.(CHANNELMED 

GROUP) 

Dita EstFarm 

SRL 

7- 

50495 

Bandaj gipsat, 15cm 

x 270cm,  modelare 

pînă la 12 min  

Bucată 41211 

6.7299 7.2683 277,345.91 299,533.91 

Bandaj gipsat 15cmx270cm,  

modelare 5-6 minute 

(Codul  

produsului:SCMSD0371512) 

(Numar de  

inregistrare:DM000037987) 

China 

SHANGHAI  

CHANNELMED  

IMPORT &  

EXPORT CO.,  

LTD.(CHANNELM 

ED GROUP) Dita EstFarm 

SRL 



 

8-

50495 

Bandaj gipsat, 15cm 

x 270cm, modelare 

pînă la 3 min  

Bucată 55690 

6.6705 7.2041 371,480.15 401,196.33 

Bandaj gipsat 15cmx270cm,  

modelare pana la 3 minute 

(Codul produsului:  

SCMSD0371503)  

China 

SHANGHAI  

CHANNELMED  

IMPORT &  

EXPORT CO.,  

LTD.(CHANNELM 

ED GROUP) Dita EstFarm 

SRL 

9- 

50495 

Bandaj gipsat, 20cm 

x 270cm,  modelare 

pînă la 12 min  
Bucată 75219 

8.3765 9.0466 630,071.95 680,476.21 

OB20270L China FORLONG 

MEDICAL CO.,LTD 

DM000368046 
Imunotehnomed 

SRL 

10- 

50495 

Bandaj gipsat, 20cm 

x 270cm, modelare 

pînă la 3 min  
Bucată 51646 

8.6007 9.2888 444,191.75 479,729.36 

OB20270F China FORLONG 

MEDICAL CO.,LTD 

DM000368036 
Imunotehnomed 

SRL 

11- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 6  

Pereche 37340 

3.23 3.4884 120,608.20 130,256.86 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, cu pudra, N 6 REF: 

SS0602 Nr. de înregistrare  

AMDM: DM000200519 

China/ TIANCHANG CITY 

ANRUI  

MEDICAL EQUIPMENTS 

CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

12- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 7  

Pereche 228560 

3.23 3.4884 738,248.80 797,308.70 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, cu  

pudra, N 7 REF: SS0602 

Nr. de înregistrare AMDM: 

DM000200521 

China/ TIANCHANG  CITY 

ANRUI  

MEDICAL EQUIPMENTS  

CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 



 

13- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 7,5  

Pereche 578660 

3.23 3.4884 1,869,071.80 2,018,597.54 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, cu  

pudra, N 7.5 REF: SS0602 Nr. 

de înregistrare  

AMDM: DM000200522 China 

TIANCHANG  CITY ANRUI  

MEDICAL  

EQUIPMENTS  CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

14- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 8  

Pereche 522460 

3.23 3.4884 1,687,545.80 1,822,549.46 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, cu  

pudra, N 8  REF: SS0602 Nr. 

de înregistrare  

AMDM: DM000200523 

/China/  

TIANCHANG  CITY ANRUI  

MEDICAL  

EQUIPMENTS  CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

15- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 8,5  

Pereche 183020 

3.23 3.4884 591,154.60 638,446.97 

Manuşi chirurgicale,  sterile, 

din latex, cu  

pudra, N 8,5 REF: SS0602 

Nr. de înregistrare AMDM: 

DM000200524 

/China/ TIANCHANG CITY 

ANRUI  

MEDICAL EQUIPMENTS  

CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

16- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, cu 

pudra, N 9  
Pereche 58045 

3.2317 3.4902 187,584.03 202,588.66 

Manusi chirurgicale, sterile, din 

latex, cu pudra, N9 (Codul 

produsului:SCMDG001) / 

China/ 

Zhenjiang Huayang Latex 

Products Co., Ltd. 

Dita EstFarm 

SRL 

17- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 6 

Pereche 13770 

3.41 3.6828 46,955.70 50,712.16 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara  

pudra, N 6 REF: SS0602 Nr. de 

înregistrare  

AMDM: DM000200513 

/China/  

TIANCHANG CITY ANRUI 

MEDICAL  

EQUIPMENTS  CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 



 

18- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 7 

Pereche 96990 

3.41 3.6828 330,735.90 357,194.77 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara  

pudra, N 7 REF: SS0602 Nr. de 

înregistrare  

AMDM: DM000200515 

/China/ TIANCHANG CITY 

ANRUI MEDICAL 

EQUIPMENTS CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

19- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 7,5  

Pereche 313950 

3.41 3.6828 1,070,569.50 1,156,215.06 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara  

pudra, N 7,5 REF: SS0602 Nr. 

de înregistrare  

AMDM: DM000200516 

/China/ TIANCHANG  CITY 

ANRUI  MEDICAL  

EQUIPMENTS CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

20- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 8  

Pereche 279650 

3.41 3.6828 953,606.50 1,029,895.02 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara  

pudra, N 8.0 REF: SS0602 Nr. 

de înregistrare  

AMDM: DM000200517 

/China/ TIANCHANG  CITY 

ANRUI MEDICAL  

EQUIPMENTS CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

21- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 8,5  

Pereche 95770 

3.41 3.6828 326,575.70 352,701.76 

Manuşi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara  

pudra, N 8.5 REF: SS0602 Nr. 

de înregistrare  

AMDM: DM000200518/ 

China/ TIANCHANG  CITY 

ANRUI  MEDICAL  

EQUIPMENTS CO., LTD. 

Lismedfarm 

SRL 

22- 

50495 

Manuşi chirurgicale, 

sterile, din latex, 

Fara pudra, N 9  
Pereche 26230 

3.4113 3.6842 89,478.40 96,636.57 

Manusi chirurgicale, sterile, din 

latex, Fara pudra, N9 (Codul 

produsului:SCMDG001) / 

China/  Zhenjiang Huayang 

Latex Products Co.,  

Ltd. 

Dita EstFarm 

SRL 



 

23- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, L  Bucată 1455000 

0.3904 0.4216 568,032.00 613,428.00 

POWDERED 

EXAMINATION 

GLOVES, Size L Cod: 

DLXFBOG/ 

Thailanda / SRI TRANG 

GLOVES 

(Thailand) PLC 

Imunotehnomed 

SRL 

24- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, L  Bucată 2605500 

0.4234 0.4573 1,103,168.70 1,191,495.15 

LATEX POWDERFREE 

EXAMINATION 

GLOVES, Size L Cod: 

DLOFBOG/ 

Thailanda/ SRI TRANG 

GLOVES 

(Thailand) PLC. 

Imunotehnomed 

SRL 

25- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, M  Bucată 4713506 

0.4234 0.4573 1,995,698.44 2,155,486.29 

LATEX POWDER FREE 

EXAMINATION 

GLOVES, Size M Cod: 

DLOFBOG/ 

Thailanda/  SRI TRANG/ 

GLOVES 

(Thailand) PLC 

Imunotehnomed 

SRL 

26- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, latex, 

netede, fara pudră, 

Nesterile, S  Bucată 1020550 

0.4234 0.4573 432,100.87 466,697.52 

LATEX POWDERFREE 

EXAMINATION 

GLOVES, Size S Cod: 

DLOFBOG 

Thailanda SRI TRANG 

GLOVES 

(Thailand) PLC. 

Imunotehnomed 

SRL 

27- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

latex cu pudră, 

Nesterile, S  Bucată 503520 

0.3904 0.4216 196,574.21 212,284.03 

LATEX POWDERED 

EXAMINATION 

GLOVES, Size S Cod: 

DLXFBOG 

Thailanda SRI TRANG 

GLOVES 

(Thailand) PLC. 

Imunotehnomed 

SRL 



 

28- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, L  
Bucată 4721500 

0.4012 0.4333 1,894,265.80 2,045,825.95 

Manusi pentru examinare din  

nitril fara pudra L (Codul 

produsului:ZHPFN02)  (Numar 

de  

inregistrare:DM000344282) / 

China/ ZHONGHONG PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO.,  LTD. 

Dita EstFarm 

SRL 

29- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, M  
Bucată 6725300 

0.4012 0.4333 2,698,190.36 2,914,072.49 

Manusi pentru examinare din  

nitril fara pudra M (Codul 

produsului:ZHPFN02)  

(Numar de  

inregistrare:DM000344281) 

China/ ZHONGHONG  PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO.,  LTD. 

Dita EstFarm 

SRL 

30- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

nitril, fara pudră, 

Nesterile, S  
Bucată 1243100 

0.4012 0.4333 498,731.72 538,635.23 

Manusi pentru examinare din  

nitril fara pudra S (Codul 

produsului:ZHPFN02)  

(Numar de  

inregistrare:DM000344280)/ 

China/ ZHONGHONG  PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO., LTD. 

Dita EstFarm 

SRL 

31- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, L  Bucată 281000 

0.4612 0.5534 129,597.20 155,505.40 

Manusi vinil pentru examinare  

cu pudra L 

(Codul produsului:ZHPFV01)  

China /ZHONGHONG PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO., LTD. 

DM000376384 

Dita EstFarm 

SRL 

32- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, M Bucată 510200 

0.4612 0.5534 235,304.24 282,344.68 

Manusi vinil pentru examinare  

cu pudra M (Codul 

produsului:ZHPFV01) / 

China/ ZHONGHONG PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO., LTD. 

DM000376383 

Dita EstFarm 

SRL 



 

33- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare, netede, 

vinil cu pudră, 

Nesterile, S Bucată 73000 

0.4612 0.5534 33,667.60 40,398.20 

Manusi vinil pentru examinare  

cu pudra S (Codul 

produsului:ZHPFV01)  

China/ ZHONGHONG PULIN 

MEDICAL  

PRODUCTS CO., LTD. 

DM000376382 

Dita EstFarm 

SRL 

34- 

50495 

Mănuşi pentru 

examinare,latex, 

netede, cu pudră, 

Nesterile, M  
Bucată 2189400 

0.3904 0.4216 854,741.76 923,051.04 

POWDERED 

EXAMINATION 

GLOVES, Size M Cod: 

DLXFBOG/ 

Thailanda/ SRI TRANG 

GLOVES 

(Thailand) PLC. 

DM000320322 

Imunotehnomed 

SRL 

35- v Seringa sterila cu ac 

nedetasabil, pentru 

insulina, ac ≥29G  
Bucată 749480 

0.6886 0.7437 516,091.93 557,388.28 

H100I29/12 China Changzhou 

Holinx Industries 

Co., Ltd. DM000367374 
Imunotehnomed 

SRL 

36- 

50495 

Seringa, cu ac, 10ml 

sau 12ml, 3 compon, 

ac 21Gx1½ , sterila  

Bucată 6075808 

0.605 0.6534 3,675,863.84 3,969,932.95 

Seringa, cu ac, 10ml, 3 

compon, ac 21Gx1½ ,  

sterila/ Turcia/Aldar Medikal 

Ithalat Ihracat  

Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Sirketi. DM000331931 ordin 

Rg04-000009 Romedcom SRL 

37- 

50495 

Seringa, cu ac, 10ml 

sau 12ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½ , sterila  

Bucată 2202335 

0.605 0.6534 1,332,412.68 1,439,005.69 

Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 

3  

compon, ac  22Gx1½ , sterila 

Turcia Aldar Medikal Ithalat 

Ihracat Sanayi Ve  Ticaret 

Anonim 

Sirketi. DM000331935 ordin  

Rg04-000009 . Romedcom SRL 

38- 

50495 

Seringa, cu ac, 20ml 

sau 24ml, 3 compon, 

ac 20Gx1½, sterila,  

Bucată 1450873 

1.2438 1.3433 1,804,595.84 1,948,957.70 

Seringa 20ml 3 componente  

20Gx1 1/2 latex free  (Codul 

produsului:  

S32202040) (Numar de 

inregistrare: DM000229149) 

/China/ CHANGZHOU  

JIAFENG MEDICAL  

Dita EstFarm 

SRL 



 

EQUIPMENT CO.,  

LTD. 

39- 

50495 

Seringa, cu ac, 20ml 

sau 24ml, 3 compon, 

ac 21Gx1½ , sterila,  

Bucată 1366663 

1.2438 1.3433 1,699,855.44 1,835,838.41 

Seringa 20ml 3 componente  

21Gx1 1/2 latex free (Codul 

produsului:  

S32202140) (Numar de  

inregistrare: DM000229151) 

/China/ CHANGZHOU  

JIAFENG MEDICAL 

EQUIPMENT CO.,  

LTD. 

Dita EstFarm 

SRL 

40- 

50495 

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml,  3 compon, 

ac 23Gx1, sterila  
Bucată 5047650 

0.4694 0.507 2,369,366.91 2,559,158.55 

Seringa, cu ac, 2ml, 3compon, 

ac 23Gx1, sterila  ref. 21IN-

0203232502/ 

Turcia/ Set Medikal Sanayi ve 

Ticaret A.S. 

DM000334259 

Tetis 

International 

SRL 

41- 

50495 

Seringa, cu ac, 2ml 

sau 3ml, 3 compon, 

ac 23Gx1¼ , sterila,  
Bucată 3850070 

0.4694 0.507 1,807,222.86 1,951,985.49 

Seringa, cu ac, 2ml, 3compon, 

ac 23Gx1¼ , 

sterila, ref. 21IN-0203233201/ 

Turcia/ Set Medikal Sanayi ve 

Ticaret A.S. 

DM000334260 

Tetis 

International 

SRL 

42- 

50495 

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1¼ , sterila,  

Bucată 7435875 

0.5189 0.5604 3,858,475.54 4,167,064.35 

Seringa, cu ac, 5ml, 3compon, 

ac 22Gx1¼ , 

sterila,ref. 21IN-0503223201/ 

Turcia/ 

Set Medikal Sanayi ve Ticaret 

A.S. 

DM000334261 

Tetis 

International 

SRL 

43- 

50495 

Seringa, cu ac, 5ml 

sau 6ml, 3 compon, 

ac 22Gx1½ , sterila  

Bucată 4873863 

0.5189 0.5604 2,529,047.51 2,731,312.83 

Seringa, cu ac, 5ml,3 compon, 

ac 22Gx1½ , 

sterila , ref. 21IN-0503223801/ 

Turcia/ 

Set Medikal Sanayi ve Ticaret 

A.S. 

DM000334262 

Tetis 

International 

SRL 



 

44- 

50495 

Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm  Bucată 3096297 

2.2226 2.6671 6,881,829.71 8,258,133.73 

Sisteme pt perfuzie cu ac  

metalic 150cm , cu manson 

(Codul produsului: IV-1)  

(Numar de inregistrare: 

DM000317111) /China/ 

Shandong Yiguang Medical  

Instruments Co., Ltd. 

Dita EstFarm 

SRL 

45- 

50495 

Sisteme de perfuzie 

a solutiilor cu ac 

metalic, L-tub-

150cm (fără 

manson) 

Bucată 558577 

2.1259 2.296 1,187,478.84 1,282,492.79 

HIVSW/O21 China Changzhou 

Holinx Industries Co., Ltd. 

DM000367413 

Imunotehnomed 

SRL 

46- 

50495 

Sisteme de 

transfuzie a sîngelui, 

cu ac polimer  
Bucată 276148 

4.05 4.86 1,118,399.40 1,342,079.28 

Set pentru transfuzie/ China 

/Zibo Eastmed 

Healthcare Products Co., Ltd.  

DM000199876 

Medeferent 

Grup SRL 

47- 

50495 

Tifon medical 

nesteril, 90 cm, 

densitatea min. 32 

g/m2  

Metru 2056280 

3.7519 4.0521 7,714,956.93 8,332,252.19 

Tifon medical nesteril, 

90cmx10m 

(Codul produsului: 

SCMSD007) 

(Numar de inregistrare: 

DM000232857)/ 

China/ SHANGHAI 

CHANNELMED  

IMPORT & EXPORT CO., 

LTD.(CHANNELMED 

GROUP) 

Dita EstFarm 

SRL 

48-

50495 

Vată medicală 

nesterilă, 100g  

Bucată 133844 

5.8112 6.2761 777,794.25 840,018.33 

Vata hidrofila uz medicinal 

100g 

(Numar de inregistrare: 

DM000285277) 

România S.C. SPD Star SRL 

Dita EstFarm 

SRL 

49- 

50495 

Vată medicală, 

nesterilă, 250g  

Bucată 32023 

13.1346 14.1854 420,609.30 454,259.06 

Vata hidrofila uz medicinal 

250g 

(Numar de inregistrare:  

DM000285278) 

România S.C. SPD Star SRL 

Dita EstFarm 

SRL 

50- 

50495 

Vată medicală, 

nesterilă, 70g  
Bucată 91289 

4.0255 4.3475 367,483.87 396,878.93 

Vata hidrofila uz medicinal 70g  

(Numar de inregistrare: 

DM000285276) 

România S.C. SPD Star SRL 

Dita EstFarm 

SRL 



 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

 

  1.Oferta operatorul economic Esculap Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: termenul de livrare nu corespunde cu cel solicitat în 

documentația de atribuire: solicitat ” : Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: 

a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, 

pînă la data de 31 martie 2023; 

b)  În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: 

- la fiecare 2 luni, în proporție de  a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 

2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), 

iar restul 40% din cantitatea totală contractată  - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice 

din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.”,  

Oferit:  ” Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023:a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv 

TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023”. 

Totodată în formularul Specificației Tehnice nu este vizibilă toată Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă și nici cea 

propusă de către ofertant, ceea ce permite interpretări, iar în conformitate cu Documentația Standard pct.49 Toate documentele menţionate la pct. 

48 (printre care propunerea financiară și cea tehnică) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare (care au fost atașate în SIA 

RSAP), spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. 

 

   2. Oferta operatorul economic Medglobalfarm SRL se descalifică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile 

publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: Termenul de valabilitate a ofertei indicat în  

Declaraţia privind valabilitatea ofertei (23.12.2022) est emai mic decât corespundea pentru 120 zile (19.01.2023). În conformitate cu Documentația 

Standard pct.53, „Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă 

pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.” 

 

   3. Oferta operatorul economic RAP Pharma International SRL se descalifică în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind 

achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: Termenul de valabilitate a ofertei 

indicat în  Declaraţia privind valabilitatea ofertei (31.12.2022) est emai mic decât corespundea pentru 120 zile (19.01.2023). În conformitate cu 

Documentația Standard pct.53, „Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice 

ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.” 

Totodată, oferta se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde 

cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: în formularul Specificația de preț nu a fost inclusă coloana termenului de livrare, iar în 

conformitate cu Documentația Standard pct.49 Toate documentele menţionate la pct. 48 (printre care propunerea financiară și cea tehnică) se 

completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare (care au fost atașate în SIA RSAP), spaţiile goale fiind completate cu informaţia 

solicitată ( în cazul dat excluderea coloanelor din formularul de preț). Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. 

 



 

  4. Oferta operatorul economic Tribestar Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile 

publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: termenul de livrare nu corespunde cu cel 

solicitat în documentația de atribuire solicitat ” : Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 

2023: 

a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură 

tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; 

b)  În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: 

- la fiecare 2 luni, în proporție de  a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 

2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), 

iar restul 40% din cantitatea totală contractată  - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice 

din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.”,  

oferit ” 10 zile după solicitarea benefecearurului”). 

Coloana cu nr.9  „Termenul de livrare/prestare” din Formularul Propunerii financiare se completează de către autoritatea contractantă, iar în 

conformitate cu Documentația Standard pct.49 Toate documentele menţionate la pct. 48 (printre care propunerea financiară și cea tehnică) se 

completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare (care au fost atașate în SIA RSAP), spaţiile goale fiind completate cu informaţia 

solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. 

 

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

publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

- Lotul nr.1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2 

- Lotul nr.3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 

La evaluarea mostrelor împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, s-a depistat defecte de țesătură, iar în urma testării 

mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că produsul este din viscoza 100 %, iar în condițiile procedurii de achiziție s-a solicitat – bumbac 

100%/ 

- Lotul nr.2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 

- Lotul nr.4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 

La evaluarea mostrelor împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, s-a depistat că țesatura feșii permite desprinderea de 

fire libere pe margini, ceea ce poate creea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Totodată sub eticheta 

produsului prezentat drept mostră s-au regăsit urme ale unei foste etichete, peste care Operatorul a încleiat o altă etichetă care ar face ca produsul să 

corespundă conform cerințelor solicitate.  

- Lotul nr.46 Sisteme de transfuzie a sîngelui, cu ac polimer 

Filtrul din cameră nu-i fixat, la două mostre filtrul fiind amplasat diferit,  ceea ce poate creea pericol pentru sănătatea și viața pacientului prin 

desprinderea și scurgerea pe linga filtru a sângelui și umplerea camerei de aer. Produsele oferite drept mostre au indicat pe ambalaj pentru 

aproximativ 20 de picături, ceea reprezintă o lipsă de precizie în parte ce ține de acest parametru obligatoriu.  

 

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

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

- Lotul nr.1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2 



 

- Lotul nr.2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 

- Lotul nr.3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 

- Lotul nr.4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 

La evaluarea mostrelor împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, s-a depistat că țesatura feșii permite desprinderea de 

fire libere pe margini, ceea ce poate creea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. Au fost observate de 

asemena și defecte de țesătură.  

Totodată pentru lotul nr.2 în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că densitatea  produsul oferit drept mostră este de 30,7 

gr/m2, iar în condițiile procedurii de achiziție s-a solicitat – min 32 gr/m2. 

 

Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL se respinge, după cum umrează: 

- Lotul nr.28 Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, L 

- Lotul nr.29 Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, M 

- Lotul nr.30 Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S 

În urma analizei documentelor propuse, s-a constat că în modelul propus în Fomularul Ofertei Tehnice, au fost incluse simultan 2 produse diferite, 

adică codul de referință REF: NM30xxx, este pentru produsele cu o greutate de 3,0 g și nu pentru 3,5 g cum a fost stipulat în modelul produselor.  

În conformitate cu pct.78 din Documentația Standard, oferta nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau 

extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. 

În conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, 

inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea, pentru a nu denatura concurența în raport cu 

ceilalți participanți, iar conform art.74, alin (4) a celeeași legi stipulează că se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţii publice, 

modificarea unor elemente ale ofertei cîştigătoare, iar excluderea unui anumit element din modelul articolului este interzis. 

Totodată se solicită de a prezenta în termen de până 15 zile, numărul de înregistrare în Registrul Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului 

şi Dispozitivelor Medicale, pentru loturile nr.1 și 3, în caz contrar oferta va fi respinsă, iar lotul va fi anulat în conformitate cu art. 71 alin (1) lit.d) 

din legea 131/2015 privind achizițiile publice, au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme. 

 

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

publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

- Lotul nr.4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 

La evaluarea mostrelor împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, s-a depistat că țesatura feșii permite desprinderea de 

fire libere pe margini, ceea ce poate creea complicații în cazul pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului.  

Totodată pentru lotul nr.4 în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că densitatea  produsul oferit drept mostră este de 30,5 

gr/m2, iar în condițiile procedurii de achiziție s-a solicitat – min 32 gr/m2.  

 

Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge, după cum umrează: 

- Lotul nr.16 Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 9 

- Lotul nr.22 Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 9 

În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, “ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu 

suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite 



 

de aceasta”. În urma solicitării de a prezenta numărul de înregistrare în Registrul Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale, acesta nu a fost prezentat. Totodată în lista de mostre prezentate nu s-a regăsit mostrele pentru loturile menționate. 

 

Oferta operatorului economic Medeferent Grup SRL se respinge, după cum umrează: 

- Lotul nr.1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2 

- Lotul nr.2 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2 

- Lotul nr.3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 

- Lotul nr.4 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2 

- Lotul nr.47 Tifon medical nesteril, 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 

În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, “ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu 

suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite 

de aceasta”. În urma solicitării de a prezenta documentele ce confirmă drept dovadă a specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini a autorității 

contractante ( cum ar fi  fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de către producător) și certificate și/sau rapoarte de testare a produselor oferite 

pentru loturile nr.1, 2, 3, 4 și 47, au fost prezentate 3 rapoarte de testare care au la baza acestora un standard chinezesc YY0331-2002, care este un 

standard desființat în 2007 și înlocuit cu YY0331-2007, la data efectuării testului ( în cazul unui raport, iar celelalte 2 rapoarte în general nu conțin 

data efectuării controlului de calitate). Totodată s-a prezentat control de calitate fără data acestuia. 

Pentru loturile nr.2 și 4 nu a fost prezentat nici un document auxiliar și nici mostre, la solicitarea autorității contractante. 

 

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

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

- Lotul nr.35 Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac ≥29G  

S-a solicitat ac nedetașabil, iar mostra oferită era cu acul detașabil. 

- Lotul nr.40 Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml,  3 compon, ac 23Gx1, sterila 

- Lotul nr.41 Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ , sterila, 

S-a solicitat mărimea acelor de 23 G, iar mostra oferită era cu ace de 21 G. 

 

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

publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

- Lotul nr.1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, nesterila, densitatea min 32g/m2 

- Lotul nr.3 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2 

La evaluarea mostrelor împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, s-a depistat că țesatura feșii permite desprinderea de 

fire libere pe margini și au defecte de țesătură.  

Totodată pentru loturile nr.1 și 3 s-a solicitat densitatea minimă de 32 gr/m2, iar în urma testării mostrelor la un laborator acreditat s-a constat că 

densitatea  produsul oferit drept mostră la lotul nr.1 este de  23,6 g/m2, iar la lotul nr.3  este de  27,5 g/m2. 

 

     Pentru loturile anulate nr. 2 și 4, au fost propuse doar oferte necorespunzătoare și se anulează în conformitate cu art.71, alin (1), lit. d) din 

legea 131/2015 privind achizițiile publice.  



 

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate (CAPCS),  urmează să desfășoare o procedură de achiziție repetată, îndată ce va expira termenul de așteptare. 

Totodată, 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. 

     Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 30.11.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea 

contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare. 

 

      

 

 

 

   Președintele grupului de lucru               semnată electronic                                                                                                          Gorceag  Gheorghe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Executor: Mariana Jantuan 

Tel: 022 222-364 
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AELO Grup SRL 

Dita EstFarm SRL 

Ecochimie SRL 

Esculap Farm SRL 

Farmina SRL (lotul nr.33) 

Imunotehnomed SRL (lotul nr.25) 

Labromed Laborator SRL 

Lismedfarm SRL 

Medeferent Grup SRL 

Medglobalfarm SRL 

M-Inter-Farma SA 

Pharmony SRL 

RAP Pharma International SRL 

RihPanGalFarma SRL 

Romedcom SRL 

Tetis International SRL 

Tribestar Farm SRL 

Triumf-Motiv SRL 
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