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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

                      

 

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

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

https://capcs.md 

 

 

Nr. Rg02-542  din  23.01.2023 

Operatori Economici  

   

IMSP Institutul Oncologic 

  

            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-1664983425398 privind Achiziționarea de Consumabile Medicale 

conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023, vă comunică decizia nr.1 din 19.01.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 

coduri 

Denumire Lot Cantitatea 
Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 
Model/producător/Țara Operatorul economic 

1 1-

25398 Ac p/u camera 

implantabila  
330 65.1 70.308 21483 23201.64 

LR1920 Italia Medax 

MED-M 

3 3-

25398 

Ac pentru biopsia și 

prelevarea țesuturilor moi 

lungimea 160 mm 

50 222.7835 267.3402 11,139.18 11,139.18 

GEOTEK® (Codul 

produsului:AUTOMATIC 

BIOPSY 

GUN NEEDLES, 

MAXICORE- M 

GPN1615-M) (Numar de 

inregistrare:DM000391416) 

Turcia 

Geotek Medikal ve 

Saglik Hizmetleri Tic. 

San. Ltd. Sti 

DITA ESTFARM S.R.L 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/
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7  
Ac pentru punctie si 

aspiratie din crista iliaca 
50 135.82 146.69   6791 7334.3 

PS18045- 

10 Italia Medax 
MED-M 

8  

Ac pentru trepan biopsie 

din crista iliaca G-11 
600 174.19 188.125 104514 112875 MB11150- 10 Italia Medax MED-M 

9  
Ac pentru trepan biopsie 

din crista iliaca G-13 
10 174.1 188.028 1741 1880.28 

MB13100 

- 

10 Italia Medax 

MED-M 

10  

Ac translator pentru 

puncție medulară 
1000 135.7 146.556 135700 146556 

PS16040 

- 

10 Italia Medax 

MED-M 

15  

Ac-Translator p/u puncție 

medulară, 75 mm 
120 130 140.4 15600 16848 

PS16075- 

10 

PF15050- 

10 

Italia Medax 

MED-M 

16  Ac-Translator p/u puncție 

medulară, 65 mm 
100 130 140.4 13000 14040 

PS16065- 10 Italia Medax 
MED-M 

17  

Ac-Translator p/u puncție 

medulară, 40 mm 
1700 130 140.4 221000 238680 

PS16040- 

10 Italia Medax 

MED-M 

18  Ansa electrochirurgicala 

ovala 10mm unica 

folosinta 

300 213.000 255.600 63,900.00 76,680.00 

PFS01- 

01023230 China 

MicroTech 

DataControl SRL 

19  Ansa electrochirurgicala 

ovala 15mm unica 

folosinta 

300 213 255.60   63,900.00 76,680.00 
PFS01- 

01523230 China 

MicroTech 

DataControl SRL 

20  Ansa electrochirurgicala 

ovala 20mm unica 

folosinta 

250 213 255.60   53,250.00 63,900.00 

PFS01- 

02023230 China 

MicroTech 

DataControl SRL 

21 

 

Bandaj elastic - 5m x15cm 2000 16.67 20 33340 40000 

OE15500-E Polonia 

ZARYS 

International 

Group sp. z 

o.o. sp.k 

Medglobalfarm 
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22  
Bisturiu steril de unică 

folosință 
800 3.67 4.4 2936.00 3520.00 N10 China Huaian Anghel SA Tehoptimed 

23  Bisturiu steril de unică 

folosință 
600 3.67 4.4 2202.00 2640.00 

N22 China Huaian Anghel 
SA Tehoptimed 

26  
2. Camera implantabila cu 

indicatia pentru copii cu 

cateter disponibil in 

varianta de 4,5F si 6F 

20 3900 4,680.00   78000 93600 

PUR 2015 ISP 

si 

Silicon 2007 

ISP 

Franta Vygon 

DataControl SRL 

28  
Cateter / canula nazala 

pentru inhalare O2 
1000 4.960 5.952 4960 5952  

2003-1 Egipt Ultramed 

Ecochimie 

29  
Cateter rectal nr.28 300 4.00 4.80 1200 1440 

199 2801 1 Turcia 

Bicakcilar 
Electeh SRL 

30  
Cateter rectal nr.32 300 4.00 4.80 1200 1440 199 3201 1 Turcia 

Bicakcilar 
Electeh SRL 

32  

Cearsaf chirurgical u/f 

240x140cm steril 
8000 19.6378 23.5654 157102.4 157102.4 

 

steril 

Bed sheet 240x140 cm 

(Codul 

produsului: INT-200-XX) 

Turcia TOTAL İth. İhr. ve 

Paz. 

Ltd. Şti. 

DITA ESTFARM S.R.L 

33  

Cearşaf laparoscopic 

240/140x300(200+100) 

cm,  

600 58.33 70 34998 42000 

Baymed 

Laparoscopy 

Drape 

Sterile 

Turcia 

BAYTEKS 

Teknik 

Tekstil 

San.Ve Tic. 

A.Ș. 

Medglobalfarm 



Page 4 

 

34  

Cearşaf TUR 180/250x200 

cm,  
500 50 60.00   25000 30000 

Baymed 

Sterile TUR 

Drape 

Turcia 

BAYTEKS 

Teknik 

Tekstil 

San.Ve Tic. 

A.Ș 

Medglobalfarm 

36  

Filtru antibacterian de 0,2 

mm  
1900 8.37 10.044 15903 19083.6 

Mini Spike Chemo plus 

with 

fluidfilter Germania B/Brau 

Tetis International Co. 

SRL 

40  

Container pentru urina 

gradație 100 ml 
1500 1.21 1.45 1815 2175 

BPIB00003 Turcia 

Medikal 

Oluşum 

Sanayi ve 

Tic. Ltd. Şti. 

Medglobalfarm 

41  Containere pentru reziduri  

5 L 
5 27.980 33.576 139.9 167.88 

TA00500 Turcia Telkar 
Ecochimie 

44  

Emplastru ~ 5x500cm 500 9.2 9.94   4,600.00 4,968.00 

SS55W China 

Forlong 

Medical 

Co., Ltd 

MED-M 

45  

Emplastru 10cmx10m 1000 19.50 21.06 19500 21060 C4110 Turcia Honnes Electeh SRL 

46  Emplastru p/u fixarea 

cateterului 8*6 cm 
4000 0.85 0.92 3400 3672 C6608 Turcia Honnes Electeh SRL 

48  

Emplastru-pansament 

antibacterian pentru 

cateter periferic 

1000 1.1 1.188 1100 1188 

Plasture pentru fixarea 

branulei Medline 6x8 

cm, Netesut 

DM000196778 

China Zhejiang Bangli 

Medical 

Products Co., Ltd 

ICS "Farmina" SRL 
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49  

Filtru antibacterial și 

antiviral 
15000 10.380 12.456 155700 186840 

AL080239.V001 Turcia 

Meditera Tıbbi 

Malzemeler 

A.Ş. / 

ALTECH 

SC"Imunotehnomed"SRL 

50  

Fixator cateter periferic 15000 0.85 0.92 12750 13770 C6608 Turcia Honnes Electeh SRL 

51  

Garou hemostatic cu 

fixator 
20 9.060 10.782 181.2 215.64 

4160100 China 

Jiangsu 

Rongye 

Technology 

Ecochimie 

52  

Irigator-clizma Esmarch 13 87.96 95.00   1143.48 1235.00 

fara cod Rusia Alfaplastic 

SA Tehoptimed 

58  Masca simplă de oxigen 

pentru copii, marimea M 
500 10.190 12.228 5095 6114 

2004-2 Egipt Ultramed 
Ecochimie 

59  Masca simplă de oxigen 

pentru maturi, marimea 

XL 

4000 10.190 12.228 40760 48912 2004-1 Egipt Ultramed Ecochimie 

60  

Pansament p/u cateter 

periferic 5 x 6 cm 
5000 1.110 1.332 5550 6660 

FY1305 China Foyomed 

Ecochimie 

61  
Pansament p/u cateter 

pereferic si subclavia 10 x 

10 cm 

2000 2.310 2.772 4620 5544 FY1305 China Foyomed Ecochimie 

62  

Pansament p/u cateter 

subclavia  
2000 2.310 2.772 4620 5544 

FY1305 China Foyomed 

Ecochimie 

63  

Pansament steril adeziv 

10x10 cm 
400 1.60 1.73 640 691.2 C610 Turcia Honnes Electeh SRL 
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65  

Pansament steril  45 3.50 3.78 157.5 170.1 

C630 Turcia Honnes 

Electeh SRL 

66  

Para de cauciuc B-3 2000 11.6667 14.00   23333.4 28000 

IRIGATOR DE TIP 

PARĂ 

tip B3 

Ucraina KIEVGUMA 

M-INTER-FARMA 

68  Pipa orofaringiana Guedel  

N3 
10 3.4800 3.7584 34.8 37.584 

2005-3 Egipt UltraMed 
Ecochimie 

69  Pipa orofaringiana Guedel  

N4 
20 3.4800 3.7584 69.6 75.168 2005-4 Egipt UltraMed  Ecochimie 

70  Pipa orofaringiana Guedel  

N5 
20 3.4800 3.7584 69.6 75.168 

2005-5 Egipt UltraMed 
Ecochimie 

72 

 

Pompa elastometrica 275 

ml 
205 220.35 264.42 45171.75 54206.1 

Easypump pompa 

elastomerica de infuzie de 

unica folosinta II LT 270-

27- 

S 

Germania B/Braun 

Tetis International Co. 

SRL 

74 

 

Pungi pentru colectarea 

urinei 2 litri 
3000 4.940 5.958 14820 17874 

FY0202 China Foyomed 

Ecochimie 
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77  
Set aspirare a cavitatii 

bucale cu canula Yankauer 
3000 15.00 18.00 45000 54000 

165 0210 1 Turcia 

Bicakcilar 

Electeh SRL 

80  

Set cateter venos central 

TRIO/ triplu lumen  
50 289 312.1200 14,450.00 15,606.00 

FV-3725 China 

GUANGDONG 

BAIHE 

MEDICAL 

TECHNOLOG 

Y CO., LTD 

MED-M 

82  

Set de perfuzie cu filtru  6000     0 0 

  

MED-M 

89  

Set pentru drenarea vezicii 

urinare 12f 
120 370 444.00   44,400.00 53,280.00 

3030.12 Germania 

Uromedex 
SRL Endo-Chirurgie 

90  

Set pentru drenarea vezicii 

urinare 14f 
120 370 444.00   44,400.00 53,280.00 

3030.14 Germania 

Uromedex 
SRL Endo-Chirurgie 

91  

Set pentru oxigenoterapie 

cu mască, rezervor  și tub 
7 18.9 22.68 132.30 158.76 MTW-L Polonia Zarys DataControl SRL 

101  

Sistem drenaj 100ml in set 

cu dren plat 7mm 
1000 140.00 168.00 140000 168000 

171 3122 1 Turcia 

Bicakcilar 

Electeh SRL 

105  

Sort de protectie 

polietilena 
1100 1.5833 1.9 1741.63 2090 

ȘORȚ MEDICAL 

BETAtex Polonia ZARYS 

International 

Group sp. z o.o. sp.k.. 

M-INTER-FARMA 
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113  

Stickeri p/u marcaj 

medicamentelor 
10000 0.920 1.104 9200 11040 

27402 Italia FL Medical 

Ecochimie 

121  

Tub silicon 5x7mm 1000 18.40 22.08 18400 22080 

MT Grecia Electroche 

m Electeh SRL 

122  Tub silicon 7x9mm 3000 21 25.2 63000 75600 MT Grecia Electroche 

m 

Electeh SRL 

124  

Urinare p-u barbati 170 21.1 25.32   3587 4304.4 

25111 Urinar 

pentru bărbați Italia FL 

Medical 

LifeMed Group SRL 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 2 Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 130 mm 

- Oferta operatorului economic  DITA ESTFARM S.R.L 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 corespunde s-a solicitat 16G, 130 mm oferit 14 G x12 cm 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 2. 

-Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 4 Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 240 mm 

- Oferta operatorului economic  DITA ESTFARM S.R.L 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 solicita 18G   240mm, s-a oferit 18G x 25 cm. 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 4. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 5 Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 

- Oferta operatorului economic  MED-M 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 corespunde solicitat 16Gx1,55 mm, oferit 16Gx2 mm, solicitat pentru pistol automat, oferit DISPOSABLE BIOPSY 

NEEDLE FOR AUTOMATIC REUSABLE BIOPSY SYSTEMS. Nu a fost făcută rectificarea solicitată - pentru pistol semiautomat. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 6 Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 

Anularea lotului conform demersului nr. 02-07/39 din 16.01.2023, prin care informează despre defectarea fără o posibilă recuperare a dispozitivului pentru  care s-a 

solicitat lotul în cauză. 

Lotul 14 Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost 

prezentate mostre. 
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- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 24 Bujii pentru sonde endotraheale 10 și 15 Fr 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRLse respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi, 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 prezentat la ofertă DUAE. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 25 1 .Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5  F si 8,5 F 
- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 25. 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost 

prezentate mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 25. 

Lotul 26 2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 25. 

Lotul 27 Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 28 Cateter / canula nazala pentru inhalare O2 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE. 

Lotul 29 Cateter rectal nr.28 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE. 

Lotul 30 Cateter rectal nr.32 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE. 

Lotul 31 Cateter toracic cu trocar 24 CH 

- Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 35 Cateter venos central  

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 35. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu 

au fost prezentate mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 35. 

Lotul 37 Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale 

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 
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- Oferta operatorului economic M-INTER-FARMA se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRLse respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi, 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 prezentat la ofertă DUAE. 

Lotul 42 Cuve masa plastica 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 43 Cytobrush 

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, beneficiarul a comis o eroare în ceea ce ține de descrierea 

tehnică pentru acest lot, fapt care face imposibil de a adopta careva măsuri corective la momentul evaluării. 

Lotul 44 Emplastru ~ 5x500cm 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE. 

Lotul 45 Emplastru 10cmx10m 

- Oferta operatorului economic  Ecochimie 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: Solicitat 10cmx10m, oferit Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm). 

Lotul 53 Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 55 Masca laringiana N 3 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 56 Masca laringiana N 4  

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 57 Masca laringiana N 5 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 58 Masca simplă de oxigen pentru copii, marimea M 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 59 Masca simplă de oxigen pentru maturi, marimea XL 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 60 Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 61 Pansament p/u cateter pereferic si subclavia 10 x 10 cm 
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- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 62 Pansament p/u cateter subclavia 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 63 Pansament steril adeziv 10x10 cm 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 64 Pansament steril adeziv 35x10 cm 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

- Oferta operatorului economic  Ecochimie 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 corespunde solicitat Pansament steril adeziv 35x10 cm, oferit 35x9 cm 

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 67 Kit cateter venos central cu inserție periferică 4,5 - 6 Fr 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 67. 

Lotul 71 Ploşcă femei 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 73 Pungă cu gheaţă 

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 74 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 75 Set (stent) ureteral autostatic 5 Fr 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 76 Set (stent) ureteral autostatic 6 Fr 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 79 Set cateter venos central cu 4 lumene 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 
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- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 80 Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

Lotul 81 Set de drenare a cavităţilor 

- Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 81. 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 81. 

Lotul 83 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) 

- Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 85 Set pentru cateter subclavia 4F/18G 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 85. 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 85. 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 86 Set pentru cateter subclavia 5F/16G 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 86. 

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator 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: nu este indicat termenul de livrare pentru lot. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 88 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex  ) 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 88. 

Lotul 92 Set pentru puncția pleurală ( PLEURAPUNKTI ONS-SET) 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 92. 

Lotul 94 Set p-u nefrostomie percutana 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 94. 
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- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 95 Set p-u nefrostomie percutana 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 95. 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 98 Sistem de aspirație in circuit inchis 72 ore 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic MED-M se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 99 Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml 

- Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 99. 

Lotul 103 Sondă (cateter) urinară Foley(mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 104 Sondă intestinală 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 106 Stent ureteral autostatic 8 fr/28/4 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 106. 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 107 Stent ureteral autostatic 6 fr/24/4 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 107. 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 108 Stent ureteral autostatic 7 fr/28/4 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 108. 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 
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- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 109 stent ureteral mono J CH8 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 109. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 110 stent ureteral mono J CH9 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 111 stent ureteral mono J CH10 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 112 Sterifix 0,2 infusion filter 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate 

mostre pentru produsul ofertat pentru lotul 109. 

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece 

oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 114 Trusa toracocenteza (Pneumocath set) 

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 115 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 35" 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 116 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 37" 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 117 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 39" 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 118"Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 35" 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 119 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 37 " 
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- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 120"Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 39" 

- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SRL Endo-Chirurgie se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 123 Urinare femei 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic  LifeMed Group 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: nu corespunde solicitat volum 2 l, oferit 1000 ml. 

Lotul 124 Urinare p-u barbati 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

Lotul 125 Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle 

- Oferta operatorului economic IM Natusana 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 prezentat la ofertă DUAE, nu este indicat termenul de livrare pentru lot, se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. 

d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta 

operatorului depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

 

 Se anulează lotul 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, depăşește cu 30% valoarea 

estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi: 

Lotul 2 Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 130 mm 

Lotul 4 Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 240 mm 

Lotul 5 Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat 

Lotul 14 Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor 

Lotul 24 Bujii pentru sonde endotraheale 10 și 15 Fr 

Lotul 25 Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5  F si 8,5 F 

Lotul 27 Canula Nazala de Flux Inalt pentru Oxigenoterapie(HNFC) 

Lotul 31 Cateter toracic cu trocar 24 CH 

Lotul 35 Cateter venos central 

Lotul 37 Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale 

Lotul 42 Cuve masa plastica 

Lotul 53 Kit cateter tempoar pentru hemodializa cu 2 lumene 14 Fr x 15 cm 

Lotul 55 Masca laringiana N 3 
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Lotul 56 Masca laringiana N 4 

Lotul 57 Masca laringiana N 5 

Lotul 64 Pansament steril adeziv 35x10 cm 

Lotul 67 Kit cateter venos central cu inserție periferică 4,5 - 6 Fr 

Lotul 71 Ploşcă femei 

Lotul 73 Pungă cu gheaţă 

Lotul 75 Set (stent) ureteral autostatic 5 Fr 

Lotul 76 Set (stent) ureteral autostatic 6 Fr 

Lotul 79 Set cateter venos central cu 4 lumene 

Lotul 81 Set de drenare a cavităţilor 

Lotul 83 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) 

Lotul 86 Set pentru cateter subclavia 5F/16G 

Lotul 85 Set pentru cateter subclavia 4F/18G 

Lotul 88 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex  ) 

Lotul 92 Set pentru puncția pleurală ( PLEURAPUNKTI ONS-SET) 

Lotul 94 Set p-u nefrostomie percutana 

Lotul 95 Set p-u nefrostomie percutana 

Lotul 98 Sistem de aspirație in circuit inchis 72 ore 

Lotul 99 Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml 

Lotul 103 Sondă (cateter) urinară Foley(mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

Lotul 104 Sondă intestinală 

Lotul 106 Stent ureteral autostatic 8 fr/28/4 

Lotul 107 Stent ureteral autostatic 6 fr/24/4 

Lotul 108 Stent ureteral autostatic 7 fr/28/4 

Lotul 109 stent ureteral mono J CH8 

Lotul 110 stent ureteral mono J CH9 

Lotul 111 stent ureteral mono J CH10 

Lotul 114 Trusa toracocenteza (Pneumocath set) 

Lotul 115 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 35" 

Lotul 116 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 37" 

Lotul 117 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe dreapta Nr 39" 

Lotul 118"Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 35" 

Lotul 119 "Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 37 " 

Lotul 120"Tub endotraheal cu dublu lumen,pentru intubație pulmonară  selectivă  pe stinga Nr 39" 

Lotul 123 Urinare femei 

Lotul 125 Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle 

 Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Lotul 43 Cytobrush 

 Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă: 

Lotul 11 Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 22G Tuohy 

Lotul 12 Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 21G Tuohy 

Lotul 13 Ace pentru anestezie loco-regionala ecoghidate 21G Sprotte 
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Lotul 38 Container pentru evacuarea organului volum 1500 ml 

Lotul 39 Container pentru evacuarea organului volum 200-300 ml 

Lotul 47 Emplastru-pansament 100x4cm 

Lotul 54 Mănuși chirurgicalce sterile din poliisopren, marimea 7,5 

Lotul 78 Set cateter pneumotorax tip Seldinger cu valva Heimlich 

Lotul 84 Set p/u cateterizarea venei centrale 

Lotul 87 Set pentru Conicotomie 

Lotul 93 Set pentru traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare 

Dupa metoda Blue - Ryno 

Lotul 96 sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port 

Lotul 97 sistem de acces pentru chirurgie cu un singur port 

Lotul 100 Sistem de cateter IV închis Nexiva cu Orificiu Dublu 

Lotul 102 Sistem drenaj toracic tricameral – aspiratie umeda  

 

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative de către 

beneficiar. 

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 06.02.2023, 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 (23.01.2023). 

 

        

           

 

 

 

 Președintele grupului de lucru                                                    semnat electronic                                                                                                Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 
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