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Nr. Rg02-5300 din 30.12.2022 
 

 

Neotec 

Health Medical Solutions 

Triumf-Motiv SRL 

SC ERICON SRL  

IMSP Spitalul Raional Sângerei 

   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-1669651206103 din 28.11.2022 

privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Sângerei 

pentru anul 2022 (listă suplimentară 25), comunică decizia de atribuire din 30.12.2022: 

Nr. 

Lot 
  Denumire Lot 

Unitatea 

de 

măsură 
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Țara de 
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3 
3-

06103 

Cistouretroscop 

video, rigid 
bucată 1 748000 897600 748000 897600,000 

6-

2090/(DUO), 

15-1702ZM, 

E240AG 

(Jusha), 

15-1740, 15- 

1741-200, 

32- 

4020HD, 32- 

4080, 32-

4105, 

32-4115, 32-

4395- 

150, 

4133502,(03, 

03A,058), 

70- 

8040, -15-

1741- 

700, 70-

8000A, 

42004023/s, 

40074023/s, 

42254023/s, 

16- 

2028, 11-

1167, 

70-8210. 
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Germania 

Ackerman 

 

Ofertanții respinși/descalificați  

Lotul nr. 1 Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă 

Oferta operatorului economic SRL Neotec, se respinge în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice 

solicitate, după cum urmează: 
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear 8 - 1 MHz s-a oferit 3-12 MHz (L3-12H); 

- S-a solicitat  PROBE TIP, MHz  Endovaginal  3-12 MHz s-a oferit 3-10 MHz (EV3-10T); 

- S-a solicitat Numărul de Elemente ≥ 192 s-a oferit 128;  

 

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions se respinge în temeiul art. 69 alin. 

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

cerințelor tehnice solicitate, după cum urmează: 
- S-a solicitat PROBE TIP, MHz Linear 8 - 1 MHz s-a oferit 3-12 MHz (L3-12H); 

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL, nu a atașat nici un document ce confirmă 

specificațiile tehnice solicitate în documentația de atribuire.  
 

Lotul nr. 1 Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă se anulează în temeiul art. 

71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la 

prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea 

contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, 

evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea 

contractantă aflând-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 

încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. 

 Totodată, pentru lotul nr. 1 Ultrosonograf Cardiac și vascular, performanță înaltă, va fi inițiată o 

nouă procedură de achiziție publică conform specificațiilor tehnice cu coduri generice, cu 

modificarea specificației tehnice, în partea ce ține de PROBE TIP, MHz Linear, PROBE TIP, MHz  

Endovaginal și altele.  

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 

,,atunci când contractul de achiziții publice respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a 

fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva 

procedură de atribuire”. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și urmează a fi semnat 

începând cu data de 30.12.2022. 

Totodată, pentru bunurile neînregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, 

operatorul economic, va prezenta o dată cu garanția de bună execuție o declarație cu privire la 

înregistrarea bunurilor până la prima livrare (conform modelului atașat).       

 

 

   Președintele grupului de lucru               /semnată electronic/              Gheorghe GORCEAG   
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