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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

 

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

tel./fax 022 222 445,  e-mail: office@capcs.gov.md 

 

 Nr. Rg02-24 din 04.01.2023 Operatori economici participanți 

Beneficiari 
 

            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-1667576947902 privind Achiziționarea Dispozitivelor 

medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 23),  vă comunică decizia din 04.01.2023 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) 

Cod/modelul 

produsului/ 

producatorul/tara 

de origine 

OE 

6 6-

47902 

Fotometru  de biochimie 

clinică 
bucată 1 

 46 549 55858  46 549  55858 

Stat Fax 1904/ 

Awareness 

Technologies/ 

SUA 

GBG MLD SRL 

 

 Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Lotul 1 Ecograf stationar de unalta performanta Cardio vascular 

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

corespunde cerințelor tehnice, și anume: 
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1. S-a solicitat Linear/Vascular Fregventa minim intre valorile de la maxim 4.5 MHz pina la minim 13,5.0 MHz s-a oferit L442 (2.0-12.0MHz); 

2. S-a solicitat ADINCIMEA DE SCANARE  minim intre valorile  1 - 49 cm s-a oferit 0.75-40 cm, pag.4; 

3. S-a solicitat MONITOR VIZUALIZARE, pliabil  Diagonala ≥ 23 inch s-a oferit 21.5 inch; 

4. MONITOR DE CONTROL, touch-screen   Diagonala ≥ 12 inch s-a oferit 10.1 inch; 

 

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

nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:  

1. S-a solicitat PROBE TIP / 1. Linear/Vascular / Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie 

inalta a fost oferit sondă standart fără nici una din tehnologiile solicitate, conform broșurii oferit pag.12. 

2. S-a solicitat PROBE TIP / 2. Sectorial/Cardio  / Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultima generatie care formeaza o imagine de rezolutie 

inalta a fost oferit sondă standart fără nici una din tehnologiile solicitate, conform broșurii oferit pag.12. 

3. S-a solicitat Phased/cardica tehnologie  si Phased/Cardiac tip 4D a fost oferit PROBE Tip Phased/cardica fără proba tip  Phased/Cardiac tip 4D. 

4. S-a solicitat 3D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in volum tridimensional   s-a oferit 2D wall motion tracking, pag.22. 

5. S-a solicitat  Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) cu aplicatii in vizualizare parti 

mici si tesuturi moi. Nu a fost regăsit nici o sondă liniara cu tehnologia single cristal. 

6. S-a solicitat Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial  de inalta frecventa: minim 24 MHz. Pentru sonda liniara a fost regăsit frecvența 

maximală de 18.0 Mhz, pag.12. 

7. S-a solicitat Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor liniar 4D. Sistemul nu are posibilitatea de cuplare a sondei liniare 4D, conform pag. 13. 

8. S-a solicitat Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor phased array pentru aplicatii cardiace 4D. Sistemul nu are posibilitatea de cuplare a sondei 

phased array 4D, conform pag. 13. 

9. S-a solicitat  Stocarea pe DVD sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI. Dispozitivul nu dispune de formatul AVI. Acesta are 

posibilitatea de stocare în format WMV9/ H.264, pag.23" 

 

Lotul 2 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 

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

din documentația de atribuire, formularul specificatiei tehnice nu contine semnături. 

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

cerințelor din documentația de atribuire, a ofertat cantitate mai mica, 1 unitate. 

 

Lotul 3 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 

-Oferta operatorului economic GBG MLD 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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Lotul 4 Laringoscop adult standard 

-Oferta operatorului economic GBG MLD 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 5 Sistem de radiografie computerizata CR (Computed  Radiography),  cititor casete  digitale  cu accesorii 

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

din documentația de atribuire, formularul specificatiei tehnice nu contine semnături. 

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

nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:  

1. S-a solicitat Cititor/digitizer Dimensiune pixel in regim de mamografie Max 50 µm conform brosurii oferit modelul „HighCap XR” nu dispune de regimul 

mamografie. Acesta este disponibil doar pe modelul „XMr” (50 um (mod. XMr), pag.2). 

Pe pagina producatorului se regaseste confirmarea ca regimul mamografie nu este disponibil pe modelul oferit  „HighCap XR”, acest regim este disponibil pe 

modelul „XMr”. 

https://www.colenta.at/php/images/healthcare/cr_systems/docs/D3-6_1%20-%20Overview%20CR-Reader%20en.pdf 

 

Lotul 7 Fotometru imunologic 

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

nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:  

1. S-a solicitat Lungimi de undă: de la 300 până la 750 nm  s-a oferit 405, 450, 492, 630nm, pag.1; 

2. Nu a fost posibil identificarea din broșura oferită a parametrilor: Tip sistem: Sistem deschis; Sensibilitate: ≤0.1 fluor/µm²; Precizie: ≤ 0.3 %; Linearitatea: +/- 

2%; 

 

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, depăşesc cu 30% 

valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi: 

Lotul 1 Ecograf stationar de unalta performanta Cardio vascular 

Lotul 2 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 

Lotul 3 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 

Lotul 4 Laringoscop adult standard 

Lotul 5 Sistem de radiografie computerizata CR (Computed  Radiography),  cititor casete  digitale  cu accesorii 

Lotul 7 Fotometru imunologic 

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 8 Frigider de laborator. 
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În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea cantităților, 

specificațiilor tehnice și valorii estimative. 

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 11.01.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                  semnat electronic                                                                           Gheorghe GORCEAG 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364
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