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MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2, 
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Nr. Rg02-5190 din 20.12.2022 
IMP Centrul de Sănătate Leova  

IMSP Maternitatea nr. 2                                                                

Operatori economici participanți 

 

            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. MTender ID   ocds-b3wdp1-MD-1667554412830 privind  Achiziționarea 

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22), vă comunică decizia nr.1 din 20.12.2022 

cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 

cod 

Denumire Lot 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma (fără 

TVA) 
Suma (cu TVA) 

Model art/ Țara 

de origine/ 

Producător 

Ofertant 

2 2-
12830 

Frigider pentru reactivi 

cu usa  

transparenta 100-200L 

 

bucată 1 23660,000 28392,000 23660,000 28392,000 

YC 130 L 

China Meling 

Neotec 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Lotul 1 "Ultrasonograf General, Multidisciplinar  performanţă obişnuită  

- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor din documentația de atribuire: - nu a fost indicat modele concrete pentru sonde solicitate, astfel nu poate fi evaluată oferta. 

 

- Oferta operatorului economic INTERMED se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

corespunde cerințelor din documentația de atribuire: 

- S-a solicitat aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular s-a oferit Abdomen, OB, Gynecology, Vascular, 

Urology, fără  pediatric și musculoscheletal. 

- S-a solictat   câmp vizual nu mai mic de 175º s-a oferit FoV (max): 168°; 
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- S-a solictat  Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30° s-a oferit  PW angle steer: 0, ±10, 15, 20° 

- S-a solicitat Imprimanta termica integrata tip alb/negru da, s-a oferit  External USB Printer connection; 

- Oferta operatorului economic  DataControl SRL  se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: 

- s-a solicitat   câmp vizual de nu mai mic de 50 mm s-a oferit 38 mm; 

- s-a solicitat banda de frecvenţe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz s-a oferit 5.0~1.0 MHz. 

- s-a solicitat   aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular s-a oferit abdominal; 

- s-a solicitat GAMA DINAMICA ≥ 350dB s-a oferit 272 dB; 

- s-a solicitat Gama de fregventa a ecografului ≥ 2 - 22 MHz s-a oferit 1-18MHz; 

- s-a solicitat Adincimea de scanare ≥  45 cm s-a oferit 0.75/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0, 1 cm intervals from 5.0 to 24 cm, and 2cm intervals from 24cm 

to 40cm (probe dependent); 

Se anulează lotul nr. 1 Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanţă obişnuită  în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu 

cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire: 

  

  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. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând 

cu data de 27.12.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

   

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                     semnat electronic                                                                        Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Irina Arvinte 

Te: 022 222 364 
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