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Nr. Rg02-762 din 17.02.2023 
 

IMSP Beneficiare conform listei de distribuție 

 

Operatori economici 
 

   Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru  Achiziții Publice 

Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1658844203250 privind 

Achiziţionarea centralizată a instrumentarului medical (chirugical) conform necesităţilor instituţiilor medico -sanitare publice (IMSP) pentru anul 

2023, vă comunică că conform art.69 alin (11) din Legea 131/2015 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă a anulat din motive întemeiate 

decizia de atribuire din 30.01.2023 cu reluarea procedurii de evaluare  pentru loturile nr. 85, 113, 114, 115, 116, 152, 164, 166, 200 și 243 și conform 

deciziei din 15.02.2023 în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din Documentația Standard vă comunică: 

Nr. Lot Denumire Lot 
Denumirea 

poziției 

Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Țara de 

origine/ Producător 
Ofertant 

243 
Instrumente 
chirurgicale pentru 
traumatologie 

Rașpă Putti 
300mm 

Bucată 

10.00 

350 420 3500 4200 

BS 14-30-02,  

BS 14-31-02  

Pakistan/ FIZZA Sogno SRL 

 
 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot Denumirea poziției 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Model art/ Țara de 

origine/ Producător 
Motivele respingeriii ofertelor 

Medec-Service SRL 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/


 

116 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator de 

urgență 

Portac tip DE BAKEY, 
lung.150 mm  

Bucată 

145.00 
G30100 Franța  

LANDANGER /  

Delacroix  

Chevalier 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

S-a Solicitat Portac tip DE BAKEY, oferit tip 

CRILLE WOOD. 

Meditech SRL 

116 

Instrumente chirurgicale 

pentru bloc operator de 
urgență 

Portac tip DE BAKEY, 
lung.150 mm  

Bucată 

145.00 

BF-5308 Turcia/ Asel 

Tıbbi  

Aletler Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi/ 

Aseltech 

În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 

131/15 privind achizițiile publice, 

“ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în 

care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 

completează informațiile sau documentele solicitate 

de autoritatea contractantă în termenele stabilite de 

aceasta.  

Lipsa mostrei și experienței utilizării anterioare face 

imposibilă evaluarea tehnică a ofertei 

Nu s-au oferit mostrele solicitate pentru evaluarea 

tehnică  

  Oxivit-Med SRL 

116 

Instrumente chirurgicale 

pentru bloc operator de 
urgență 

Portac tip DE BAKEY, 
lung.150 mm  

Bucată 

145.00 
G30100 CRILLE WOOD 

NEEDLE HOLDER 

L:150MM JAWS TC 

Franta Landanger 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

S-a Solicitat Portac tip DE BAKEY, s-a oferit tip 

CRILLE WOOD. 

Sogno SRL 

85 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator  
СHIRURGIA vasculară 

Foarfece tip Potts-De 
Martel 220mm 

Bucată 

27.00 

09473-21 Germania 

REDA 

În urma clarificărilor recepționate, grupul de lucru a 

fost informat despre faptul că codul inițial propus în 

ofertă este greșit și a fost propus un alt cod de 

referință, Oferta de respinge, din cauza că operatorul 

economic nu poate modifica oferta după deschiderea 

ofertertelor, astfel încălcând art. 74 alin. 4) al Legii 

131/2015 privind achizițiile publice, prin care Se 

interzice, la momentul încheierii contractului de 

achiziţii publice, modificarea unor elemente ale 

ofertei cîştigătoare, impunerea de noi cerinţe 

ofertantului cîştigător sau implicarea oricărui alt 

ofertant decît cel care a prezentat oferta cea mai 

avantajoasă. 



 

113 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator de 

urgență 

Portac tip DE BAKEY, 
lungimea 305 mm 

Bucată 

44.00 

25214-31 TC  Germania 

REDA 

În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 

131/15 privind achizițiile publice, 

“ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în 

care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 

completează informațiile sau documentele solicitate 

de autoritatea contractantă în termenele stabilite de 

aceasta. : 

Solicitat branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 

mm, pentru sutura 4/0-6/0, oferta fără confirmare a 

specificațiilor solicitate. 

S-au propus acte confirmative care nu erau 

autentificate de producător. 

114 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator de 
urgență 

Portac microchirurgical 
tip Castroviejo, curbat, 
lung.145mm 

Bucată 

4.00 

25673-14  Germania 

REDA 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

Solicitat Portac microchirurgical tip Castroviejo, 

lungime 145mm (+/-1mm), branșe curbate, pentru 

sutură 9/0-11/0, oferit lungime 140mm, nu este 

specificată  compatibilitatea pentru sutură 9/0-11/0 

În clarificarea oferită, s-a indicat clar că produsul 

oferit nu poate fi utilizat pentru materiale de sutură 

9/0-11/0 

115 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator de 
urgență 

Portac microchirurgical 
tip Castroviejo, drept, 
lung.145mm 

Bucată 

25.00 

25672-14  Germania 

REDA 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

Solicitat Portac microchirurgical tip Castroviejo, 

lungime 145mm (+/-1mm), branșe curbate, pentru 

sutură 9/0-11/0, oferit lungime 140mm, nu este 

specificată  compatibilitatea pentru sutură 9/0-11/0 

În clarificarea oferită, s-a indicat clar că produsul 

oferit nu poate fi utilizat pentru materiale de sutură 

9/0-11/0 



 

116 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator de 

urgență 

Portac tip DE BAKEY, 
lung.150 mm  

Bucată 

145.00 

25214-16 TC  Germania 

REDA 

În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 

131/15 privind achizițiile publice, 

“ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în 

care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 

completează informațiile sau documentele solicitate 

de autoritatea contractantă în termenele stabilite de 

aceasta. : 

Solicitat branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 

mm, pentru sutura 4/0-6/0, oferta fără confirmare a 

specificațiilor solicitate. 

S-au propus acte confirmative care nu erau 

autentificate de producător. 

152 

 Instrumente pentru 
interventii chirurgicale 
bloc operator HBP si 
VAE 

 Pensa ROCHESTER-
OCHSNER, dreaptă,  

200mm 

Bucată 

65.00 

F6-114 Pakistan 

NAJMMY 

 În conformitate cu art. art. 17 alin (5) lit b) a Legii 

nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

“ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în 

care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu 

completează informațiile sau documentele solicitate 

de autoritatea contractantă în termenele stabilite de 

aceasta: 

Privind duritatea metalului în limitele 40-48 HRC, s-a 

răspuns în clarificări despre o posibilă eroare la 

nivelul specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea 

contractantă, însă s-a răspuns direct că nu dispun de 

informația solicitată prin solicitarea de clarificare. 

De menționat faptul că pentru producătorul Fizza a 

fost prezentată scrisoare de la producător pentru 

parametrul ce ține de duritate pentru pensele de la 

loturile 81 și 82, pentru care operatorul economic 

indică în scrisoarea de clarificare că nu este nevoie de 

așa parametru. 

164 

Instrumente chirurgicale 
pentru Chirugie 
Hepatobiliopancreatică 
(TRANSPLANT) 

Portac tip DE BAKEY 
250mm 

Bucată 

13.00 

NH 10-420-04  

TC Pakistan FIZZA 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

S-a solicitat  lungimea 250 mm (+/-1 mm), s-a oferit 

lungimea de 260 mm 

166 

Instrumente chirurgicale 
pentru Chirugie 
Hepatobiliopancreatică 
(TRANSPLANT) 

Portac tip DE BAKEY 
250mm 

Bucată 

2.00 

NH 10-420-04  

TC Pakistan FIZZA 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

S-a solicitat  lungimea 250 mm (+/-1 mm), s-a oferit 

lungimea de 260 mm 



 

200 
Instrumente chirurgicale 
pentru bloc operator 

Chirurgie generală 

Portac tip DE BAKEY, 
lungimea 250 mm 

Bucată 

22.00 NH 10-145-04 /  

NH 10-150-04  Pakistan 

FIZZA 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:  

S-a solicitat  lungimea 250 mm (+/-1 mm), s-a oferit 

lungimea de 260 mm 

Tehnomedica SRL 

166 

Instrumente chirurgicale 
pentru Chirugie 
Hepatobiliopancreatică 

(TRANSPLANT) 

Portac tip DE BAKEY 
250mm 

Bucată 

2.00 
BM037R Germania 

Aesculap 

AG 

Conform art.71 al Legii nr.131/2015 alin. (1) lit. d) 

dacă suma ofertei depuse de către operatorul 

economic depăşește cu 30% valoarea estimată a 

achiziţiei, calculată conform prezentei legi, atunci se 

anulează loturile, dacă nu există oferte 

corespunzătoare  
Tehoptimed SA 

152 

 Instrumente pentru 
interventii chirurgicale 
bloc operator HBP si 
VAE 

 Pensa ROCHESTER-

OCHSNER, dreaptă,  
200mm 

Bucată 

65.00 

J-17-128 Pakistan 

Surgicon 

Oferta se respinge în conformitate cu art. art. 69 alin 

(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: 

La mostra prezentată fălcile nu se ânchid congruient 

(se Încalecă vârfurile). 

 

 

Pentru celelalte loturi decizia de atribuire din 06.02.2023 rămâne nemodificată. 

În contextul în care majoritatea loturilor anulate au avut la baza anulării art.  71, alin (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice, care nu corespund din punct de vedere tehnic, conform tabelului nr. 2 „Ofertanții respinși/descalificați” sau au fost depistate abateri grave care 

nu puteau fi înlăturate la etapa de evaluare a ofertelor propuse, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medica le, serviciilor medicale și 

transport medical din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS),  întru repetarea procedurii de achiziție pentru loturile 

anulate, solicită respectuos suportul specialiștilor din cadrul instituțiilor beneficiare în examinarea, analiza și revizuirea specificațiilor tehnice (cu luarea 

în considerare, inclusiv a necorespunderilor, dar cu condiția asigurării concurenței) . 

Propunerile de modificare urmează să fie transmise în adresa CAPCS, până la expirarea termenului de așteptare, dar nu mai târziu de 23.02.2023, 

la adresa electronică office@capcs.gov.md. 

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. Contractele de achiziție urmează  a fi întocmite de către 

CAPCS și semnate pentru lotul nr.243, începând cu data de 01.03.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

      

 

   Președintele grupului de lucru                                                        semnată electronic                                                              Gorceag  Gheorghe  
 
 
 

Executor: Mariana Jantuan 
Tel: 068 502 393 



 

 

OE 
 
Cavateh M SRL 
DataCOntrol SRL 

Denolga Medical SRL 
Eyecon Medical SRL 

Labromed Laborator SRL 
Medec Service SRL 

Meditech SRL 
Oxivit-Med SRL 
Sogno SRL 
Tehnomedica SRL 

Tehoptimed SA 
Triumf-Motiv SRL 
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