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Nr. Rg02-548  din  23 ianuarie 2023        

 

Operatori economici participanți 

Beneficiari 

Copie: Agenția Națională pentru Soluționarea 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 Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-43-23 din 19.01.2023 pe marginea contestației  

depuse de către operatorul economic Medglobalfarm SRL din cadrul procedurii de achiziție prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1659013693951 privind 

Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023, conform căreia a fost anulată decizia grupului de lucru nr. 1 din 

16.12.2022, astfel, CAPCS comunică decizia de reevaluare a ofertelor pentru lotul 44  Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm, după cum urmează:   

Nr. 

Lot 

Cod 

lot 

Denumire 

Lot 

Cantitatea 

solicitată 

în cadrul 

procedurii 

Cantitatea 

spre 

contractare 

rămasă în 

urma 

refuzului 

IMSP 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ 

Țara de Origine 
Ofertant 

44 
44-

93951 

Cearsafuri 

medicale ~ 

200*150 

cm 

106494 

bucăți 

 

66494        

bucați 
8,33 10,00 553 895,02 664 940,00 

SD-04209-03/BAYTEKS 

Teknik Tekstil San.Ve Tic. 

A.Ș./ Turcia 

 

Medglobalfarm 

SRL 

 

               În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  lit. b) 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 06.02.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

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                                                                                                                                          Gheorghe GORCEAG 

 

 
Ex:Irina Perciun 
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