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Nr. Rg02-5030  din 05.12.2022 
 

 

Operatori economici  

 

IMSP Insitutul de Medicină Urgentă 

 

IMSP Centrul de Sănătate Gribova 
 

   Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport 

sanitar al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), urmare a 

desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813 privind Achiziția 

Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare 

publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14), comunică decizia de atribuire din 05.12.2022: 

 

 
Nr. 

Lot/

Cod  

Denumire Lot 

C
a

n
. 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model/pro 

ducător/ 

Țara de 

origine 

Operatorul 

economic 

 

Beneficiar 

1-

5681

3 

Ortopantomograf 

digital, 3D, pentru 

chirurgia oro-

maxilo-faciala 

1 1 733333 2079999,

6 

1733333 2079999,

6 

Planmeca 

ProMax 3D 

MID/ 

Planmeca 

O.Y/Finland

a 

Intermed 

SRL 

IMSP 

Insitutul de 

Medicină 

Urgentă 

4-

5681

3 

Sistemul de 

purificare a apei 

pentru dializă 

 

1 699999 839998,8 699999 839998,8 Modula 

Reverse 

Osmosis 

System/ 

DWA/ 

Germania 

Pharmony 

SRL 

IMSP 

Insitutul de 

Medicină 

Urgentă 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Toată oferta operatorul economic Sajin – Med SRL SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor 

expuse în documentația de atribuire, și anume: cererea de participare este depusă pentru o altă procedură 

de achiziție, respectiv, cu un alt număr de procedură de achiziție.  

 

Lotul 2 Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL (include 3 seturi) (beneficiar IMSP 

Insitutul de Medicină Urgentă) 

- Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit 

b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice:  
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1. S-a solicitat Colectarea apelor uzate prin sticla cu secretie externa, V   1,5 - 2 l, sistem de pungi, s-a 

oferit cu Volum de 1l; 

2. S-a solicitat înalțime șezut 50 - 70 cm, ±5cm; s-a oferit 57 – 87 cm; 

3. S-a solicitat zonă de iluminare reglabilă de la 30 – 150 mm, s-a oferit 8 – 115mm. 

 

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice:  

1. S-a solicitat Colectarea apelor uzate prin sticla cu secretie externa, V   1,5 - 2 l, sistem de pungi, s-a 

oferit cu Volum de 1l; 

 

    Lotul 6 VENTILATOR PULMONAR DE FRECVENTA INALTA (beneficiar IMSP Insitutul 

de Medicină Urgentă) 

- Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit 

b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor 

tehnice și nu a complementat clarificările solicitate:  

1. S-a solicitat Bias/base flow range, L/min: ≥ 0 la 60 L/min, s-a oferit intervalul de debit: 0 - 55 L/min 

(+/- 5 L/min); 

2. Totodată, în urma clarificărilor solicitate nu a demonstrat cerințele tehnică precum; 

-Port pentru alarmă la distanță; 

-Ieșire analogică; 

-Raportarea alarmelor și starea pacientului: afișare pe display, Transmiterea rapoartelor la imprimată; 

-Umidificator compatibil cu ventilatorul, cu accesorii necesare pentru funcționare – 1 set. 

 

Lotul 7 Echipament video-EEG pentru monitorizare de lungă durată (beneficiar IMSP 

Insitutul de Medicină Urgentă) 

- Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit 

b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice:  

1. S-a solicitat Common Mode Input Impedance: <1 Gohm, s-a oferit >1 Gohm; 

2. S-a solicitat Common Mode Rejection Ratio: <110 dB min, s-a oferit ≥ 110 dB min; 

3. S-a solicitat Extra canale: > 3, s-a oferit  3 (SpO2, Plethysmography, Pulse Rate).  

 

     Lotul 8 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital (beneficiar IMSP 

Insitutul de Medicină Urgentă) 

- Oferta operatorului economic Medexcom Teh SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) 

lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice:  

1. S-a solicitat Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”), s-a oferit 42.7cm (h) x 42.7cm (v), sau (16.8 x 

16.8 in); 

 

- Oferta operatorului economic M-Interfarma SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) 

lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice:  

1. S-a solicitat Mișcarea longitudinală a mesei, s-a oferit miscarea cap cu tub de raze X în loc de masă. 

 

     Lotul 9 Ultrasonograf General, Cardiac performanţă înaltă (beneficiar IMSP Insitutul de 

Medicină Urgentă) 

- Oferta operatorului economic Dutchmed M SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit 

b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor 

tehnice și nu a complementat clarificările solicitate:  

- În urma clarificărilor solicitate nu a demonstrat așa parametrii tehnici: 

Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal); 

 Numar de elemente ≥80, Tehnologie Syngle Crystal (mono-cristal); 

NIVELE DE GRI  ≥ 256; 



 

POSTPROCESARE; 

M-mod şi 2-D; 

Afişare viteză; 

Măsurători digitale; 

Măsurători pe reluarea video. 

 

- Oferta operatorului economic Intermed SRL este inacceptabilă deoarece depășește cu 30%  valoarea 

estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 

131/15 privind achizițiile publice. 

 

Lotul 10 Analizator hematologic (beneficiar IMSP CS Gribova) 

- Oferta operatorului economic Biosistem mld SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii 

nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat clarificările solicitate. 

 

- Oferta operatorului economic GBG MLD SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin (6) lit b) 

a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice: 

1. S-a solicitat Imprimantă încorporată, s-a oferit Peripheral Devices. 

 

- Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice: În 

formularul specificației tehnice și de preț este indicată altă procedură de achiziție, totodată, codul/modelul 

lipsește în specificația tehnică. S-a solicitat PDW-SD, PDW-CV, s-a oferit SD , CV.  

 

     Loturile anulate: 

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

cauză că au fost depuse doar oferte neconforme sau depășesc 30% din valoarea estimată a achiziției 

(lotului); 

Lotul 2 Sistem integrat de diagnostic și tratament ORL (include 3 seturi) 

Lotul 6 VENTILATOR PULMONAR DE FRECVENTA INALTA 

Lotul 7  Echipament video-EEG pentru monitorizare de lungă durată 

Lotul 8 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital 

Lotul 9 Ultrasonograf General, Cardiac performanţă înaltă 

Lotul 10 Analizator hematologic 

 

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: 

Lotul 3 Echipament pentru facoemulsificarea cataractei (ultrasunete) – facoemulsificator 

Lotul 5 Aparat de dializa 

 

     În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de 

achiziție publică numai după reconfirmarea necesității, specificațiilor tehnice și disponibilității 

mijloacelor financiare pentru anul bugetar 2023 de către instituțiile beneficiare. 

 

Notă: Potrivit documentației de atribuire pentru loturile atribuite, operatorii economici desemnați 

cîștigători urmează să prezinte dovada înregistrării dispozitivele medicale în Registrul de Stat al 

Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data prezentei solicitări, iar, 

neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de 

descalificare a ofertei. 

.  

 



 

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, contractele de achiziție se întocmesc de către CAPCS și urmează a fi semnate începând cu 

data de 20.12.2022, 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: Irina Perciun 

Tel: 022 222-364 

 
  


		2022-12-06T18:08:18+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




