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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

                      

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Grigore Vieru 22/2, 

Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md 

https://capcs.md 

 

 

Nr.  Rg02-568 din 25 ianuarie 2023 

Operatori economici participanți 

IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” 
 

            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. ocds-b3wdp1-MD-1662536410242 din 10.10.2022 privind 

Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023, în contextul 

contestațiilor depuse pe marginea deciziei grupului de lucru din 11.01.2023, în temeiul art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vă comunicăm 

decizia de reevaluare a ofertelor nr. 3 din 25.01.2023, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 
cod Denumire Lot 

Cantit 

atea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 
Model art/ Producător/ Țara de Origine Ofertant 

45 
45-

10242 

Sistem de inchidere 

percutana a orificiului 

de punctie 

400 

2450 2646 980 

000,00 

1 058 

400,00 

"Angio-Seal™ VIP 

Vascular Closure Device 610132 610133/SUA TERUMO 

MEDICAL CORPOR ATION" 

DataControl 

SRL 

86 
86-

10242 

Stent pentru artere 

coronare 
15 

8500 8500 127 500 127 500 Ultimaster™ DE-RD2509KSM DE-RD2709KSM DE-

RD3009KSM DE-RD3509KSM DE-RD4009KSM 

DE-RD2512KSM DE-RD2712KSM DE-RD3012KSM DE-

RD3512KSM DE-RD4012KSM DE-RD2515KSM 

DE-RD2715KSM DE-RD3015KSM DE-RD3515KSM DE-

RD4015KSM DE-RD2518KSM DE-RD2718KSM 

DE-RD3018KSM DE-RD3518KSM DE-RD4018KSM DE-

RD2524KSM DE-RD2724KSM DE-RD3024KSM 

DE-RD3524KSM DE-RD4024KSM DE-RD2528KSM DE-

RD2728KSM DE-RD3028KSM DE-RD3528KSM DE-

RD4028KSM DE-RD2533KSM DE-RD2733KSM DE-

RD3033KSM DE-RD3533KSM DE-RD4033KSM 

DE-RD2538KSM DE-RD2738KSM DE-RD3038KSM DE-

RD3538KSM DE-RD4038KSM Belgia TERUMO 

EUROPE N.V 

 

DataControl 

SRL 
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Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Lotul nr. 45 Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție 
 

Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat în set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu 

îndreptător s-a prezentat fără ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu îndreptător.  

 

Lotul nr. 86 Stent pentru artere coronare 
 

Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat Lungimi: 9, 12,15,18,24,28, 

33, 38 mm s-a oferit 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49. Totodată, în catalogul atașat nu s-a regăsit Stent medicamentos (Sirolimus) destinat arterelor 

coronare, din cobalt crom, montat pe balon, cu flexibilitate sporită și apoziție maximală față de peretele vasului. Celule deschise suficient de largi ce 

permit accesul ramurilor laterale. Polimer biodegradabil în perioada optimă de 3-4 luni. Balonul de o complianță joasă ce permite apoziția optimă a 

stentului față de peretele vasului.   

 

Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat Lungimi: 9, 12,15,18,24,28, 33, 38 mm 

oferit 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40. 

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 07.02.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

  Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Respectiv, operatorii economici desemnați 

câștigători urmează să prezente dovada înregistrării dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile 

din data prezentei solicitări (11.01.2023). 

 

    

           Președintele grupului de lucru                                                                    semnat electronic                                                           Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

Ex. Botica Aurelia 

Tel. 022 222 364 
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