
Page 1 

 

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. Rg02-5223   din ”23”  decembrie  2022 

OE participanți la procedura de achiziție 

 

IMSP Spitalul Raional Comrat 

IMSP Centrul de Sănătate Edineț 

IMSP Spitalul de Psihiatrie mun.Bălți 

IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime” 

Asociația Medicală Teritorială Ciocana 

 

            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-1667561735358 privind Achiziționarea 

Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21), Vă comunică decizia din 22.12.2022 

cu privire la evaluarea ofertelor conform criteriului și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează: 

Nr. 

Lot/COD 
Denumire Lot 

Cantit 

atea 

Unitatea 

de 

măsură 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Țara de 

origine/ Producător 
Ofertant 

 

Beneficiar 

2-35358 

Dispozitiv pentru 

terapie cu 

ultrasunet, 1 MHz 

și 3 MHz 

1 buc 

17766,67 21320,00 17 766,67 21 320,00 Sonopuls  

1 MHz și 3  

MHz Paj.  

23/Ibramed/Brazilia 

 

 Tehoptimed 

SRL 

 

 

IMSP SR 

Comrat 

3-35358 
Lampă de cuarţ cu 

iradiere locală 
1 buc 

1411,67 1694,000 1 411,67 1 694,00 
OUFK-01  

Solnisco/Solnisco/Rusia 

 

Tehoptimed 

SRL 

 

IMSP SR 

Comrat 
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6-35358 

Dispozitiv de 

magnetoterapie cu 

instensitate scăzută   

1 buc 

4483.33 5380.000 4483.33 5380.00 Almag-01  

pag.10  

catalog/Elamed/Rusia 

 

Tehoptimed 

SRL 

 

IMSP SR 

Comrat 

7-35358 

Dispozitiv pentru 

darsonvalizarea 

locală 

 

1 buc 

1237.50 1485.00 1237.50 1485.00 

Corona/Novator/Ucraina 

 

Tehoptimed 

SRL 

 

IMSP SR 

Comrat 

8-35358 

Saltea antiescare 

Sistem saltea + 

compresor 

 

20 buc 825.00 990.00 16500.00 19800.00 

Moretti Saltea antiescare 

cu celule si  

pompa cu presiune 

reglabila 

LAD464/Moretti/Italia 

 

Tetis 

International 

SRL 

IMSP Spitalul 

de Psihiatrie 

Bălți 

10-35358 
Fibrobronhoscop 

 
1  buc 243965.00 292758.00 243965.00 292758.00 

FB-18V/Pentax  

Medical/Hoya  

Corporation/Japonia 

 

GBG MLD 

SRL 

IMSP Spitalul 

Clinic 

Municipal 

Sfînta Treime 

 

Oferte respinse/descalificate 

Oferta operatorul economic Aelo Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice,  potrivit căruia 

oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) este depus pentru o altă procedură 

de achiziție (ocds-b3wdp1-MD-1667916290369 - Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru 

anul 2022 (repetat)) 

 

Lot nr. 5  Dispozitiv de galvanizare și electroforeză (beneficiar IMSP SR Comrat) 

Oferta operatorului economic Tehoptimed SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 65 alin (4) și art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, deoarece nu corespunde condițiilor de prezentare a ofertei și documentației de atribuire, astfel, în formularul specificației tehnice lipsește lotul nr. 5 Dispozitiv 

de galvanizare și electroforeză.  
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Lotul nr. 9 Ultsonograf (beneficiar IMSP CS Edineț) 

Oferta operatorul economic Pharmony SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice,  potrivit căruia 

oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, astfel, nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

1. S-a solicitat Permite inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30°, s-a oferit Steer Angle: -8, -4, 0, 4, 8°.  

 

          Oferta operatorul economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice,  potrivit căruia 

oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, astfel, nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

             1. S-a solicitat Gama PRF trebuie sa acopere minim intervalul  0.2 KHz – 19 KHz, s-a oferit PRF 0.3 kHz – 19.5 kHz; 

             2. S-a solicitat Transductor liniar multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, vascular, parti moi, musculoscheletal, 

obstetrica,  ginecologie, pediatric, s-a oferit Pediatric, EM, MSK, Vascular, Small Parts fără abdomen, obstretica, ginecologic; 

 

Lotul 11 Perimetru computerizat (beneficiar AMT Ciocana) 

În urma examinării tuturor ofertelor depuse se constată că în specificația tehnică parvenită de la instituția beneficiară au fost solicitați parametri tehnici precum 

RelEYE eye review și Vertex monitoring – marca comercială și tehnologie disponibilă doar la producatorul Zeiss, respectiv, parametrii tehnici menționați fac referinţă 

la o anumită marcă comercială sau la un anumit producător ceea ce contravine cu art. 37 alin (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Astfel,  grupul de lucru din proprie inițiativă, anulează lotul 11 Perimetru computerizat în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 cu privire la 

achizițiile publice potrivit căruia - există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea 

contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori 

sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 

7.  

Totodată, CAPCS este deschis în inițierea unei noi proceduri de achizițe publică în acest sens, doar după reconfirmarea necesității, modificării cerințelor 

tehnice și confirmării disponibilității mijloacelor financiare de către Asociația Medicală Teritorială Ciocana, pentru anul bugetar 2023.  

              

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă se anulează 

următoarele loturi: 

Lotul nr. 1 Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) (beneficiar IMSP SR Comrat) 

  

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu au fost depuse numai oferte neconforme sau 

inacpectabile se anulează următoarele loturi:              

Lotul nr. 4 Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă (beneficiar IMSP SR Comrat) 

Lotul nr. 5 Dispozitiv de galvanizare și electroforeză (beneficiar IMSP SR Comrat) 

Lotul nr. 9 Ultsonograf (beneficiar CS Edineț) 
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În temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 13/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că sau depistat abateri în specificația tehnică, după 

cum s-a menționat: 

            Lotul 11 Perimetru computerizat (beneficiar AMT Ciocana) 

 

  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 02.01.2023, 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 prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Respectiv, operatorii economici cărora au fost atribuite loturile 

menționate, urmează să prezente dovada înregistrării dispozitivele medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data 

prezentei solicitări (23.12.2022).  

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziței publică, doar după reconfirmarea necesității, cerințelor tehnice și disponibilității 

mijloacelor financiare de către beneficiarii finali, pentru anul bugetar 2023.  

Vă mulțumim pentru participare.  

 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                                   semnat electronic                                                                          Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Irina Perciun  

Tel:  022 22 23 64 
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OE  

Tehoptimed SA 

Aelo Grup SRL 

AG Medical SRL 

Data Control SRL 

GBG MLD SRL 

Optic Lux SRL 

Neotec SRL 

Pharmony SRL 

Tetis International SRL 
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