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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. Rg02-4970 din ”30”  noiembrie 2022 

OE participanți la procedura de achiziție 

IMSP Beneficiare 

 

            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. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051 din 15.09.2022 privind achiziția 

Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13), Vă comunică 

decizia din 30.11.2022 cu privire la evaluarea ofertelor conform criteriului și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: 

Nr. 

Lot/COD 
Denumire Lot 

Cantit 

atea 

Unitatea 

de măsură 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Țara de origine/ 

Producător 
Ofertant 

2-88051 Otoscop pediatric 3  bucată 1 325,00 1 590,00 3 975,00 4 770,00 

Moretti Otoscop DMV520 + 10 buc. 

Specule pediatrice 2,4-3,0mm, 

reutilizabile DMV510/ Moretti / 3A 

Health Care/ Italia 

Tetis 

International 

Co. SRL 

6-88051 

Fotoliu pentru 

efectuarea 

examenului 

proctologic 

1 bucată 45 000,00 54 000,00 45 000,00 54 000,00 Procto 03/ Alaturca/ Turcia 
MEDEXCOM-

TEH SRL 

11-

88051 

Imprimanta 

digitala Xray 
1 bucată 80 000,00 96 000,00 80 000,00 96 000,00 DryPIX Smart/Fujifilm/ Japonia Neotec 

12-

88051 

Lampa chirurgicala 

cu 1 satelit 

(caracteristici 

avansate) 

1 bucată 98 880,00 118 656,00 98 880,00 118 656,00 

Starled 3NX 

+ TW Versio/ ACEM / 

Italia 

ICS Eyecon 

Medical SRL 
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Oferte respinse/descalificate 

Lot nr. 5  Rectoscop cu iluminare prin fibră optică 

Oferta operatorului economic Denolga Medical nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează s-a solicitat Tub cu obturator diametru 15mm, lungime 200 mm autoclavabil-1 buc s-a ofertat Tub cu obturator  diametru 16mm, lungime 200 mm 

autoclavabil-1 buc. 

 

Lot nr. 8 Colposcop binocular cu sistem video de rezoluție înaltă           

 Oferta operatorului economic  Meditech nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum 

umează s-a solicitat Sistema de operare licentionata  minim Windows 10 Profesional -Da s-a ofertat Nu, FreeDOS, computer all. 

Oferta operatorului economic  GBG-MLD SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează s-a solicitat Filtre de lumina  Minim verde și albastru s-a ofertat Filtre de lumina – verde și albă, fapt confirmat prin demersul GBG-MLD SRL nr. G-

464 din 10.11.2022. De asemenea, în formularul specificațiilor tehnice nu s-a indicat codul Monitorului, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea 

conformității acesteia, nefiind respectate prevederile pct. 15 subpct. 22 din anunțul de participare, potrivit căruia ,,În ofertă ,,formularul specificațiilor tehnice” se va 

indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi 

respinsă”. 

      

Lot nr. 10 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă         

Oferta operatorului economic Neotec SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum 

umează: 

 s-a solicitat PROBE TIP, MHz  Linear  cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau 

câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 50 mm în formularul specificațiilor tehnice nu s-a indicat codul de referiță a  probelor, în catalogul atașat la ofertă se 

regăsesc mai multe coduri ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea conformității acesteia, nefiind respectate prevederile pct. 15 subpct. 22 din anunțul 

de participare, potrivit căruia ,,In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a 

putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă”. 

Oferta operatorului economic INTERMED SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează:  

-  S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear  cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul 

de vedere minim 40 mm si maxim 50 mm s-a ofertat PROBE Linear 4 Mhz 

S-a solicitat Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae maxima 

nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim100 ° s-a ofertat  Convex OV 64° FOV (max) 94°.    

Oferta operatorului economic MEDEXCOM-TEH SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

după cum umează:  
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-  S-a solicitat Volum 4D  cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz -  si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere 

minim 80 ° si maxim 90 ° s-a ofertat PVT-675MVS, 2.5~7.5; În documentele așatate la ofertă nu a fost identificață cerința tehnică banda activă sau câmpul 

de vedere minim 80 ° si maxim100 °.    

Oferta operatorului economic PHARMONY SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează: 

S-a solicitat Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnolgie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz -  si cu valaorae maxima nu 

mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim100 ° s-a ofertat câmp vizual  -58°.  

  

Lot nr. 13 Masă pentru operații cu  6 secții (caracteristici de baza)             

Oferta operatorului Tetis International Co. SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează:  S-a solicitat  Secţia de la talpa/picioare de la +20 la - 90 grade (minim) s-a ofertat +65° la  -80°. 

ICS Eyecon Medical SRL  

Oferta operatorului ICS Eyecon Medical SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează:  S-a solicitat  Secţia de la talpa/picioare de la +20 la - 90 grade (minim) s-a ofertat +65° la  -80°. 

Oferta operatorului DataControl SRL nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.    

           

Lot nr. 14 Inhalator cu compresor              

Oferta operatorului DataControl SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

după cum umează: S-a solicitat Fluxul de vapori Reglabil  și masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc. în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate 

din 04.11.2022 nu au fost demonstrate îndeplinirea cerințelor.  

 

Oferta operatorului Tetis International Co. SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează:  S-a solicitat masca pediatrică reutilizabilă mare 1 buc.;  masca pediatrică reutilizabilă medie 1 buc.; masca  pediatrică reutilizabilă mică 1 buc. S-a 

ofertat mască adult și copil. De asemenea, în catalogul atașat la ofertă nu au fost identificate următarele cerințe tehnice solicitate în documemnațai de atibuire:  

Volumul maxim al unui recipient pentru  medicament   ≥ 5 ml.  

  

Lot  nr. 18 Vertigraf  

             

Oferta operatorului MEDEXCOM-TEH SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, după cum umează: S-a solicita"Vertigraf fix destinat pentru utilizare de comun cu un X-ray mobil " Posibilitatea de conectare a casetei digitale la alimentare 

fără a fi scoasă din vertigraf  da”, ,, Posibilitatea de rotire a casetei la 90 grade  da”, ,,Posibilitatea de instalare și scoatere a casetei rapid fără scule suplimentare  da” 

în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu au fost demonstrate îndeplinirea cerințelor. 
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Lot nr. 19 Centrifuga de laborator 24 locuri 

              

Oferta operatorului economic Neotec SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum 

umează: 

s-a solicitat Viteza maximă 3500 rpm s-a ofertat 4000r/min. De asemenea, în catalogul atașat la ofertă nu au fost identificate următarele cerințe tehnice solicitate în 

documemnațai de atibuire: Posibilitatea utilizării cîte 12 ml da; Tuburi utilizate   pînă la 17 mm diametru; Viteza minimă 100 rpm da; Pasul schimbării vitezelor 

 100 rotații; Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente  da; Capacul centrifugii se blochează în timpul centrifugării  da; "Posibilitatea de a schimba accelerația 

și oprirea rotorului  (forțată și lentă)  da"; Motor cu securitate la supraîncălzire  da ; "Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display  da" 

Camera de centrifugare este produsă din oțel inoxidabil  da; Camera de centrifugare este făcută dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice și de protecție, inclusiv 

din oțel inoxidabil ceea ce asigură siguranța și confortul la locul de muncă  da. 

 

Oferta operatorului economic Profilabdiacnostic SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 65 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, având în vedere că formularele ofertei, formularul specificațiilor tehnice și de preț nu conține semnături electronice. De asemena, s-a solicitat s-a 

solicitat dispozitiv medical s-a ofertat echipament medical.  

 

Lot nr. 24 Unitate stomatologică 

Oferta operatorului Visiosystems SRL nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.   

 

Lot nr. 25 Sistem de garou pneumatic, cu accesorii 

 

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după 

cum umează: s-a solicitat Interval de timp  5 - 180 min s-a ofertat Interval de timp  5 - 120 min;  

s-a solicitat Ecran LCD grafic operare touch: verificare si curatare usoara da s-a ofertat operare prin butoane; 

s-a solicitat 2 canale (4 porturi pentru 2 mansete duble sau mansete simple ) da s-a ofertat 2 porturi (red și blue); 

 

 

Lot nr. 27  Brancarda sanitară cu targă detașabilă 

 

 Oferta operatorului MEDEXCOM-TEH SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, după cum umează: S-a solicita" Targa sanitară  da, în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu a fost demonstrată 

îndeplinirea cerinței. 
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Lot nr. 28 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor 

                    

 Oferta operatorului SA Tehoptimed nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

după cum umează: s-a solicitat Material  Plastic și Rezoluție imagine ≤1024x768 în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate din 04.11.2022 nu au 

fost demonstrate îndeplinirea cerințelor din documentația de atrinuire. 

Oferta operatorului MEDEXCOM-TEH SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, după cum umează:  s-a solicitat Precizia alinierii ≤ 0.5mm, în catalogul atașat la ofertă și urmare a clarificărilor solicitate, nu s-a demostrat îndeplinirea 

cerinței.  

Oferta operatorului Triumf-Motiv SRL nu a fost acceptată având în vedere că depășește mai mult cu 30% valoarea estimată a lotului.   

 

              

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă se anulează 

următoarele loturi: 

Lotul nr. 1 Dispozitiv automat pentru măsurarea indicelui gleznă-braț;  

Lotul nr. 3 PEF Metru (peak-flow meter); 

Lotul nr. 4 Pulsoximetru pediatric; 

Lotul nr. 7 Tonometru ocular mecanic;  

Lotul nr. 15 Inhalator cu ultrasunet cu suport mobil;  

Lotul nr. 16 Inhalator cu ultrasunet;  

Lotul nr. 17 Pat de examinare, sala de proceduri; 

Lotul nr. 26 Baie de apă circulară pentru histologie,             

          

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu au fost depuse numai oferte neconforme sau 

inacpectabile se anulează următoarele loturi: 

              

Lotul nr. 5 Rectoscop cu iluminare prin fibră optică; 

Lotul nr. 8 Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă;  

Lotul nr. 10     Ultrasonograf General, OB-GYN, performanţă înaltă; 

Lotul nr. 13 Masă pentru operații cu  6 secții (caracteristici de baza)  ; 

Lotul nr. 14 Inhalator cu compresor;   

Lotul nr. 18 Vertigraf;  
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Lotul nr. 19 Centrifuga de laborator 24 locuri;  

Lotul nr. 24 Unitate stomatologică;  

Lotul nr. 25 Sistem de garou pneumatic, cu accesorii;    

Lotul nr. 27 Brancarda sanitară cu targă detașabilă;  

Lotul nr. 28 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor.                

              

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că s-a indicat eronat specificația tehnică, după cum 

urmează: 

1)Liniară in diapazonul de frecvență nu mai mare de 4 Mhz nu mai mică de 14 Mhz, cu FOV (field of View) câmpul de vedere minim 45 mm si maxim 60 mm. 

2) Convex cu frecvența de lucru; În diapazonul de frecvență nu mai mare de 1 Mhz nu mai mica de 5 Mhz, cu FOV (fild of View) câmpul de vedere minim 70° și 

maxim 90°, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertelor, astfel lotul nr. 9 Ultrasonograf de performanță înaltă se anulează.  

  În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  lit. b) 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 13.12.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

Notă: 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. Respectiv, operatorii economici: Tetis International Co. SRL, 

MEDEXCOM-TEH SRL, Neotec și ICS Eyecon Medical SRL pentru loturile atribuite, urmează să prezente dovada înregistrării dispozitivele medicale în Registrul 

de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data prezentei solicitări (30.11.2022).  

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziței publică, doar după reconfirmarea necesității, cerințelor tehnice și disponibilității 

mijloacelor financiare de către beneficiarii finali, pentru anul bugetar 2023.  

Vă mulțumim pentru participare.  

 

Președintele grupului de lucru                                                   semnat electronic                                                                          Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Botica Aurelia 

Tel:  022 22 23 64 
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