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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. Rg02-757   din ”16” februarie 2023 
 

 

 

Operatori economici 

  

Instituțiile beneficiare 

 

Pentru informare: Centrul Național Anticorupție 

 

Pentru informare: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova  

 

            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-1669387189083 privind Achiziționarea 

Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023, comunică decizia din 15.02.2023 cu privire la evaluarea 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 

1 
1-

89083 

Dezinfecția 

suprafețelor non-critice 

(podele, unități 

sanitare) 

14663682 

L/soluție de 

lucru 

0,0970  0,10476 1422377,1500 1536167,3300 PASDEZ 

1KG/ DEZFARMTEH 

SRL/ R.Moldova 

 

DEZMED-

CV S.R.L. 

2 
2-

89083 

Dezinfecția 

suprafețelor non-critice 

(podele, unități 

sanitare) 

7294550 

L/soluție de 

lucru  

0,3000  0,3240 2188365,0000 2363434,2000 
PASDEZ  

1KG/DEZFARMTEH 

SRL/ R.Moldova 

DEZMED-

CV S.R.L. 

3.1 
3.1-

89083 

3.1 Dezinfectarea  

suprafețelor și 

dispozitivelor medicale 

(ambalaj ≤ 5 litru) 

1671849 

L/soluție de 

lucru 

0,1574  0,1700 263 149,0300 284 214,3300 
Clean Des New/ Chemix-Grupp/ 

R.Moldova 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

mailto:office@capcs.gov.md
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3.2 
3.2-

89083 

3.2 Dezinfectarea 

suprafețelor 

dispozitivelor medicale 

( suprafețe non critice )  

(ambalaj ≤ 1 litru) 

1577059 

L/soluție de 

lucru 

 

0,1574  0,170 248 229,0900 268 100,0300 

Clean Des New/ Chemix-Grupp/ 

R.Moldova 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

  Total   

  511 378,1200 552 314,3600 

  

4.1 
4.1-

89083 

4.1 Dezinfectarea și 

curățarea suprafețelor 

și dispozitivelor 

medicale (prin actiune 

mecanica)  

(ambalaj ≤ 5 litru) 

 

2984124 

L/soluție de 

lucru 

0,3700 0,4000 1104125,8800 1192455,9500 

Phago` Surf , 

5 L (dilutie 

1:400) 

Ref. 604/ Christeyns/Franta 

 

Ericon SRL 

4.2 
4.2-

89083 

4.2 Dezinfectarea și 

curățarea suprafețelor 

și dispozitivelor 

medicale (prin actiune 

mecanica)  

(ambalaj ≤ 1 litru) 

 

1475702 

L/soluție de 

lucru 

0,5000 0,5400 737 851,0000 796 879,0800 

Phago` Surf , 

1 L (dilutie 

1:400) 

Ref. 60406/ Christeyns/Franta 

 

Ericon SRL 

  Total     
1841976,8800 1989335,0300 

  

5 
5-

89083 

Curatarea si 

Dezinfecția 

suprafețelor și 

dispozitive medicale) 

 

290340 

L/soluție de 

lucru 

 

4,50 4,86 1306530,0000 1411052,4000 

Chirosan plus/Schulke/Czech 

republic 

 

GALCHIM 

& CO SRL 

 

7 
7-

89083 

Dezinfecția 

suprafețelor și 

dispozitive medicale) 

prin pulverizare  

 

22467 

Soluție gata 

de lucru 

52,0000  56,1600 1 168 284,00  1 261 746,72 
BIO-DEZ  

1L cu pvl/ "ECOCHIM - 

GRUP" SRL/ R.Moldova 

 

DEZMED-

CV S.R.L. 

 

9.1 
9.1-

89083 

9.1 Dezinfectant cu 

detergent enzimatic 

pentru reprocesare 

335112 

L/soluție de 

lucru 

0,9950 1,0750 333 436,4400 360 111,3550 Enzymex L9, 

5L 0,5% 

ref.1043520/ Franklab/Franta 

Ericon SRL 
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manuală și băi cu 

ultrasunet al 

instrumentelor (- 

ambalaj ≤ 5 litri 

inclusiv ) 

 

9.2 
9.2-

89083 

9.2 Dezinfectant cu 

detergent enzimatic 

pentru reprocesare 

manuală și băi cu 

ultrasunet al 

instrumentelor (- 

ambalaj ≤ 1 litru 

inclusiv ) 

193580 

L/soluție de 

lucru 

1,1250 1,2150 217 777,5000 235 199,7000 

Enzymex L9, 

1L 0,5% 

ref.1043516/ Franklab/Franta 

 

Ericon SRL 

 

  Total     

551213,9400 595311,0555 

  

10.1 
10.1-

89083 

10.1 Detergent  

enzimatic  neutru 

pentru reprocesare 

manuala si automata a 

instrumentelor (nu 

necesita clatitor)(- 

ambalaj ≤ 5 litri 

inclusiv ) 

 

40710 

L/soluție de 

lucru 

1,2500 1,5000 50 887,5000 61 065,0000 

Enzymex LD, 

5 L 0,3% 

ref.1027120/Franklab/Franta 

 

 

 

Ericon SRL 

10.2 
10.2-

89083 

10.2 Detergent  

enzimatic  neutru 

pentru reprocesare 

manuala si automata a 

instrumentelor (nu 

necesita clatitor) 

18090 

L/soluție de 

lucru 

1,2500 1,5000 22 612,5000 27 135,0000 

Enzymex LD, 

1 L, 0,3% 

ref.1027116/ Franklab/Franta 

 

 

 

Ericon SRL 

  Total 
   73500,0000 88200,0000 

 
 

11 
11-

89083 

Dezinfectant ‐

Detergent  

alcalin  pentru mașinile 

de  

reprocesare automată a  

instrumentelor la  

temperaturi scăzute  

Temperatura maxima: 

55°C 

120 

L/soluție de 

lucru 

157,4100 170,0000 18 889,2000 20 400,0000 

181001/ Shulke&Mayr/ 

Germania/ DM000003837 

 

 

Endo-

Chirurgie 

SRL 
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12.1 
12.1-

89083 

12.1 Curațare si 

dezinfecția 

intrumentelor de nivel 

intermediar (pre‐

sterilizare). Acid 

peracetic, pînă la 6 kg 

101753 

L/soluție de 

lucru 

2,20 2,376 223856,6000 241765,1280 

Chirosan plus/Schulke/Czech 

republic 

 

GALCHIM 

& CO SRL 

 

12.2 
12.2-

89083 

12.2 Curațare si 

dezinfecția 

intrumentelor de nivel 

intermediar (pre‐

sterilizare). Acid 

peracetic, pînă la 2 kg 

189180 

L/soluție de 

lucru 

2,50 2,70 472950,0000 510786,0000 

Chirosan plus/Schulke/Czech 

republic 

 

GALCHIM 

& CO SRL 

 

  Total 
   696 806,60 752 551,128 

 
 

13.1 
13.1-

89083 

13.1 Soluție pentru 

sterilizarea chimică a 

instrumentelor și 

endoscoapelor, pînă la 

6 kg 

85261 

L/soluție de 

lucru 

2,20 2,376 187574,2000 202580,1360 

Chirosan plus/Schulke/Czech 

republic 

 

GALCHIM 

& CO SRL 

 

13.2 
13.2-

89083 

13.2 Soluție pentru 

sterilizarea chimică a 

instrumentelor și 

endoscoapelor, pînă la 

2 kg 

76312 

L/soluție de 

lucru 

2,50 2,70 190780,0000 206042,4000 

Chirosan plus/Schulke/Czech 

republic 

 

GALCHIM 

& CO SRL 

 

   
   378 354,20 408 622,536 

 
 

15.2 
15.2-

89083 

15.2 Dezinfecţia 

igienică (expoziția ≤ 60 

sec.) a mâinilor, pe 

baza de etanol, 

izopropilic, n-propanol 

 (ambalaj ≤ 5 litri) 

10366 

Soluție gata 

de lucru 

43,3532  46,8215 449 399,2700 485 351,6700 

Chemisept Med/ Chemi-Pharm 

As/Estonia 

 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

  Total  
   1255570,9000 1356017,5700 

 
 

16.1 
16.1-

89083 

16.1 Dezinfectia 

igienica si chirurgicala  

pe baza de etanol, 

gel/lichid  ≤ 1L 

6749 

L/gel/lichid 

59,9295  64,7239 404 464,20  436 821,60 
Chemisept Med/ Chemi-Pharm 

As/Estonia 

 

Dita Est 

Farm SRL 
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16.2 
16.2-

89083 

16.2 Dezinfectia 

igienica si chirurgicala  

pe baza de etanol, gel / 

lichid ≤ 5L 

4820 

L/gel/lichid 

43,3532  46,8215 208 962,42  225 679,63 
Chemisept Med/ Chemi-Pharm 

As/Estonia 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

  Total 

   613 426,6200 662 501,2300 

 
 

17.1 
17.1-

89083 

17.1 Dezinfectia 

igienica si chirurgicala 

pe baza de 

Propanol/etanol, lichid 

≤5L 

 

2920 Soluție 

GATA de 

lucru / L 

43,3532  46,8215 126 591,34  136 718,78 

Chemisept Med/ Chemi-Pharm 

As/Estonia 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

17.2 
17.2-

89083 

17.2 Dezinfectia 

igienica si chirurgicala 

pe baza de 

Propanol/etanol, lichid  

≤ 1L 

20975 

Soluție 

GATA de 

lucru / L 

59,9295  64,7239 1 257 021,26  1 357 583,8000 

Chemisept Med/ Chemi-Pharm 

As/Estonia 

 

Dita Est 

Farm SRL 

 

  Total  

   1 383 612,6000 1 494 302,5800 

 
 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

         

Lotul nr. 1 Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) 

Oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire și anume: 

-S-a solicitat EN 14476 (acțiune limitată), expoziția: ≤ 60 min, ceea ce presupune 2 tab la 10L, dar s-a oferit ”Concentrația soluției de lucru oferită: 1 tb 

la 10 L”.  

 

Lotul nr. 4 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) 

Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

-S-a solicitat condiții de murdarie virucidă  EN 16777, fungicidă  SR EN  16615, s-a oferit fără. 

 

Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

-S-a solicitat condiții de murdarie virucidă  EN 16777, fungicidă  SR EN  16615, s-a oferit fără. 
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Lotul nr. 5 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) 

Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

            -S-a solicitat produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor, dar s-a oferit produs 

neînregistrat de către ANSP; 

            - S-a solicitat acțiunea bactericidă EN 16615(conditii murdarie), s-a oferit fără. 

 

Lotul nr. 6 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale)                                                                         

Oferta operatorului economic Galchim & Co SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

-Nu corespunde forma de prezentare a preparatului, astfel, s-a solicitat produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator , dar s-a prezentat 

sub formă de praf și necesită a fi diluat în apă.  

 

Oferta operatorului economic  ERICON SRL este inacceptabilă și se respinge având în vedere că valoarea ofertei depășește valoarea estimativă  a 

procedurii (lotului) cu 30%. (art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ) 

 

Lotul nr. 7 Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale prin pulverizare 

Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

-Conform SM EN 14885 s-a solicitat acțiunea dezinfectantului EN 14476 ( Adenovirus tip 5, Poliovirus și Murinonorovirus), dar s-a pezentat doar raport 

de testare pe Adenovirus tip 5 (conform certificatului de înregistrare a produselor biocide de al ANSP). 

 

 

Lotul nr. 8 Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele 

Ofertele tuturor operatorilor economici M-Interfarma SRL, Triumf Motiv SRL, Farmina SRL, Ericon SRL și Endo Chirurgie SRL se respinge în 

conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația 

de atribuire, și anume: 

            -S-a solicitat produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor, dar s-a oferit produs 

neînregistrat de către ANSP; 

 

Astfel, se anulează loturile nr. 8 Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele și nr. 14 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor 

si endoscoapelor, soluție valabilă minimum 7 zile  în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) din din Legea nr. 131/2015 privind 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., respectiv, 
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denumirea lotul nr. 8 va fi redenumită în „Dezinfecția dispozitivelor medicale Șervețele” iar din specificația tehnică se exclude sintagma „Produs biocid, 

înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor”.  

 

 Ce ține de lotul nr. 14 în specificația tehnică se vor efectua schimbări din   „Bactericid  EN 13727 / EN 14561 conditii de curatenie ,  Levuricid EN 

13624 / EN14562 conditii de curatenie, Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 / EN 14563 conditii de curatenie, Virucid  EN 14476 / EN 17111 /conditii 

de curatenie,” în specificația cu următorul text „Bactericid  EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie,  Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de 

curatenie, Micobactericid, Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid  EN 14476 și  EN 17111 conditii de curatenie.  

 

Lotul nr. 9 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor 

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

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

-S-a solicitat acțiune virucidă EN 14476, EN 17111 viruși anvelopați (conditii de murdarie),  s-a oferit fără. 

 

Lotul nr. 10 Detergent  enzimatic  neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) 

Oferta operatorului economic Galchim & Co SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

            -S-a solicitat Detergent enzimatic neutru,  s-a oferit acid;  

            -S-a solicitat minim 5 enzime, nu s-a oferit nici una. 

 

Lotul nr. 15 Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 60 sec.)  a mâinilor, pe baza de etanol, izopropilic, n-propanol 

Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- Conform SM EN 14885 s-a solicitat acțiunea dezinfectantului EN 14476 ( Adenovirus tip 5, Poliovirus și Murinonorovirus), dar s-a oferitdoar raport 

testare pe Adenovirus tip 5 (conform certificatului de înregistrare a produselor biocide de al ANSP).  

-Sa solicitat acțiunea Micobactericida: EN 14348, dar posedă activitate tuberculocidă în raport cu test-tulpina Mycobacterium terrae ATCC 15755 în 

baza raportului de testare nr.7 

 

Lotul nr. 16 Dezinfectia igienica si chirurgicala  pe baza de etanol, gel/lichid 

Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- Conform SM EN 14885 s-a solicitat acțiunea dezinfectantului EN 14476 ( Adenovirus tip 5, Poliovirus și Murinonorovirus), dar s-a oferitdoar raport 

testare pe Adenovirus tip 5 (conform certificatului de înregistrare a produselor biocide de al ANSP).  

-Sa solicitat acțiunea Micobactericida: EN 14348, dar posedă activitate tuberculocidă în raport cu test-tulpina Mycobacterium terrae ATCC 15755 în 

baza raportului de testare nr.7 
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Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- S-a solicitat acțiunea bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), dar s-a oferit fără  MRSA. 

 

Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având 

în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- S-a solicitat acțiune virucidă (Adenovirus typ 1, Poliovirus typ 5),  dar s-a  oferit tyberculocidă conform  EN 14348 (M. terrae) în baza raportului de 

testări prezentat; 

- S-a solicitat acțiune bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), dar s-a oferit fără MRSA.  

 

Lotul nr. 17 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de Propanol/etanol, lichid 

Oferta operatorului economic Aelo Grup SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- Conform SM EN 14885 s-a solicitat acțiunea dezinfectantului EN 14476 ( Adenovirus tip 5, Poliovirus și Murinonorovirus), dar s-a oferitdoar raport 

testare pe Adenovirus tip 5 (conform certificatului de înregistrare a produselor biocide de al ANSP).  

-Sa solicitat acțiunea Micobactericida: EN 14348, dar posedă activitate tuberculocidă în raport cu test-tulpina Mycobacterium terrae ATCC 15755 în 

baza raportului de testare nr.7 

 

Oferta operatorului economic Dezmed CV SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- S-a solicitat acțiunea Bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), dar s-a oferit fără  MRSA. 

 

Oferta operatorului economic Farmina SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având 

în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice din documentația de atribuire, și anume: 

- S-a solicitat acțiune virucidă (Adenovirus typ 1, Poliovirus typ 5),  dar s-a  oferit tyberculocidă conform  EN 14348 (M. terrae) în baza raportului de 

testări prezentat; 

- S-a solicitat acțiune bactericidă:  EN 13727( inclusiv MRSA), dar s-a oferit fără MRSA.  

 

Lotul nr. 18 Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina 

Ofertele operatorilor economici Endo Chirurgie SRL și  ERICON SRL sunt inacceptabile și se resping având în vedere că valoarea fiecărei oferte în 

parte depășește valoarea estimativă  a procedurii (lotului) cu 30%.  Astfel, se anulează lotul nr. 18 Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, 
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Clorhexidina în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece valoarea lotului depăşesc cu 30% valoarea 

estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi. 

 

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte 

neconforme și/sau inacceptabile următoarele loturi:  

Lotul nr. 6 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale 

Lotul nr. 18 Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina 

 

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice: 

nr. 8 Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele 

 nr. 14 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, soluție valabilă minimum 7 zile    

 

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică.  

 

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 28.02.2023, 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 (pînă la 13.03.2023). Respectiv, din ziua solicitării CAPCS (16.02.2023) toți operatorii economici desemnați căștigători 

urmează să prezinte pentru loturile desemnate căștigătoare (3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13) dovada înregistrării dispozitivelor medicale (numărul de 

înregistrare) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în caz contrar se va prezenta 

scrisoarea de refuz de la AMDM privind neînregistrarea bunului desemnat căștigător.  

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                                                   semnat electronic                                                           Gheorghe GORCEAG 
  

 

 

 

Ex: Irina Perciun 

Tel: 022 222 364 
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OE  

Dezmed CV SRL 

Aelo Grup SRL 

Data Control SRL 

Dita Est Farm SRL 

Endo Chirurgie SRL 

Galchim & Co SRL 

Farmina SRL 

Ericon SRL 

M-Interfarma SRL 

Pharmony SRL 

Triumf Motiv SRL 

Lismedfarm SRL 
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