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Nr. Rg02-5128 din  15.12.2022        

Operatorilor economici  

Instituțiile medicale beneficiare 

Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor 

             

 Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport sanitar din cadrul Centrului pentru achiziții 

publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 privind 

Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, 

Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022, vă comunică decizia din 14.12.2022 cu privire la reevaluarea ofertelor pentru 

lotul 54 Analizator imunologic cu fluorescenta Cod  151400, după cum urmează: 

Ofertanții respinși/descalificați: 

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

corespunde cerințelor tehnice și anume:  S-a solicitat Teste TORC infecții s-a oferit fara 

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

corespunde cerințelor tehnice și anume:  

            1. S-a solicitat Metoda chemoluminiscenta s-a oferit fluorescenta; 

2. S-a solicitat Afișaj LCD, Touchscreen s-a oferit fara touchscreen; 

3. S-a solicitat Teste DHEA-S s-a oferit fără; 

În temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme se anulează lotul nr. 54 

Analizator imunologic cu fluorescenta Cod  151400. 

        În același timp, menționăm că pentru lotul anulat, 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. 

 

 

        Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                      Gheorghe GORCEAG 
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