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Nr. Rg02-40 din 05.01.2023 

Triumf-Motiv SRL 

 

Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 

  

            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-1668785127063 privind Achiziționarea 

dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023(repetat), vă comunică decizia nr.1 din 04.01.2022 cu privire 

la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Operatorii economici respinși: 

Lotul 2 Agitator electric  

-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 din documentația de atribuire:  

1. S-a solicitat Compatibil cu dispozitivele aflate în dotarea instituției: Instalație modulară de fracționare a plasmei PZ7*1351, Producător Frigera 21, Cehia, anul 

producerii 2013; S-a oferit HS-160C China ZenithLab,  fără a fi indicată compatibilitatea cu instalația aflată în dotarea beneficiarului.  

2. S-a solicitat Viteza de lucru 12-2000 rpm, s-a oferit Speed adjustment range 30～2000 rpm. 

Se anulează lotul nr 2 Agitator electric 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. 

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 1 Sistem de ultrafiltrare si concentrare a soluțiilor 

 În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea cantităților, 

specificațiilor tehnice și valorii estimative. 

   

 

 

Președintele grupului de lucru                                                                                                          Gheorghe GORCEAG 
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