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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. Rg02-609 din ”31” ianuarie 2023 
 

 

Ecochimie 

HumanLab SRL 

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 prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-

1667559084392 din 05.12.2022 privind Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform 

necesitățile intervenționala conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 Vă comunică decizia nr. 2 din 

31.01.2023 cu privire la reevaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 

 Cod 

Lot 
Denumire Lot Cantitatea 

Preţ 

unitar 

(fărăTVA) 

Preţ unitar 

(cuTVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ Țara de 

Origine 
Ofertant 

81 
81-

84392 
Lame pentru criotom R 250 45,5000 54,6000 11 375,00 13 650,00 C35 /Feather/ Japonia Ecochimie 

 

Oferta operatorului economic HumanLab valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.  

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 14.02.2023, 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 (24.01.2023). 

 

Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                   Gheorghe GORCEAG 
 

Ex: Aurelia Botica 

Tel: 022 222 364 
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