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Nr. Rg02-5278 din 27.12.2022 

Intermed SRL 

Direcția Generală Asistență Medicală și Socială 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) 

Serviciul de Informații și Securitate 

Centrul Național Anticorupție 
 

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

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

desfășurării procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1668438668295 cu privire Achiziția 

Dispozitivelor medicale (Tomograf Computerizat Ortopedic), conform necesităților Direcției Generale 

Asistență Medicală și Socială (repetat), vă comunică decizia de evaluare a ofertelor din 27.12.2022: 

Astfel, CAPCS a luat în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor depuse prevederile pct. 

77 sbpct. 2) din Documentația Standard, conform cărora autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul 

în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și prevederile art. 37 alin. (1) 

din Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice conform cărora specificațiile tehnice ale bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a 

obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie 

îndeplinite. 

Având în vedere prevederile normelor menționate supra, comunicăm motivul respingeri ofertei 

operatorului economic Intermed SRL pentru lotul Tomograf Computerizat Ortopedic, în conformitate cu 

art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor 

tehnice și anume:  

- S-a solicitat tensiune anodică: ≤ 100 Kv, s-a oferit 80 - 96 kV ±5%; 

(parametru tehnic a fost regăsit în documentul VerityTM.pdf ) 
- S-a solicitat timp de expunere: nu mai mult 7 sec., pulsat, s-a oferit Exposure time: Pulsed, effective 4.5 - 

24 s, scout 2 x 20 ms. (parametru tehnic a fost regăsit în documentul VerityTM.pdf). 
 Totodată, pentru scaun dedicat pentru poziționarea pacientului, cu maner si roti blocabile, în 

specificația tehnică la rubrica  Modelul articolului a fost indicat codul MYS-1050N PATIENT TRANSFER 

CHAIR , Finlanda, producătorul Planmed Oy. În documentele atașate la oferta electronica cât și în 

clarificarea prezentată, a fost atașat manualul de utilizare pentru modelul scaunului oferit, iar producătorul 

este MEYOSİS HASTANE EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A. Ş/ TURKEY. 

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

avînd în vedere că au fost depusă numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au 

fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 

 

Cu respect,  

           Președintele grupului de lucru                                                    Gheorghe GORCEAG 

 

 
 

Ex: Arvinte Irina 
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