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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 

                      

 

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2, 

Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md 

https://capcs.md 

 

 

 Nr. Rg02-614 din 01.02.2023             

 

Operatori economici participanți 

 

Comisia de specialitate în domeniul  

dermatovenerologiei a Ministerului Sănătății  

 

IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile 

 

Copie: Ministerul Sănătății 

 

Agenția Națională pentru Soluționare Contestațiilor 
 

  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-1662647101714 privind 

Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru 

anul 2023, vă comunică decizia nr.2 din 31.01.2023 cu privire la reevaluarea ofertelor pentru loturile nr.5, 6, 15, 16, 17, 18, 19,  ca urmare a deciziei nr. 03D-

21-23 din 10.01.2023 emisă de Agenția Națională pentru Soluționare Contestațiilor, după cum urmează: 
 

Nr. 

Lot 

cod Denumire Lot unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar (cu 

TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model art/ 

Producător/ Țara de 

Origine 

Ofertant 

5 5-

01714 

Pansament echivalent 

Mepilex transfer 20cmx50 

cm. 

folii 1150 770,00 831,60 885 

500,00 

956 

340,00 

294502 

Mepilex 

Transfer/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 
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6 6-

01714 

Pansament echivalent 

Mepilex EM 17,5cmx17,5 

cm. 

folii 2300 0,36 0,39 253 

575,00 

274 

706,25 

284322 

Mepilex 

EM/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 

15 15-

01714 

Pansament de fixare de tip 

Tubifast sau echivalentul                                                                                     

Lățimea 4-5 cm                                                          

Lungimea 10 m      

metru 4600 12,9000 15,4800 59 

340,00 

71 

208,00 

2434 

RED LINE 

Small 

limbs/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 

16 16-

01714 

Pansament de fixare de tip 

Tubifast sau echivalentul                                                                                      

Lățimea 5-6 cm                                                          

Lungimea 10 m.      

metru 1564 13,20 15,840 20 

644,80 

24 

773,76 

2436 

GREEN 

LINE 

Small and 

medium 

limbs/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 

17 17-

01714 

Pansament de fixare de tip 

Tubifast sau echivalentul                                           

Lățimea 7-8 cm                                                          

Lungimea 10 m.     

metru 1564 14,6000 17,5200 22 

834,40 

27 

401,28 

2438 

BLUE 

LINE 

Large 

limbs/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 

18 18-

01714 

Pansament de fixare de tip 

Tubifast sau echivalentul                                      

Lățimea 8.5-9 cm                                                          

Lungimea 10 m 

metru 1564 19,4500 23,3400 30 

419,80 

36 

503,76 

2440 

YELLOW 

LINE 

Extra-large 

limbs, heads, 

children’s 

trunks/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Tehnomedica 

19 19-

01714 

Pansament de fixare de tip 

Tubifast sau echivalentul                                             

metru 1564 36,4000 43,6800 56 

929,60 

68 

315,52 

2444 

PURPLE 

LINE adult 

Tehnomedica 
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Lățimea 11-12 cm                                                          

Lungimea 10 m.     

trunks/Molnlycke 

Health Care/Suedia 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 5 Pansament echivalent Mepilex transfer 20cmx50 cm. 

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice,  în urma verificării mostrei prezentate s-a constatat că produsul ESPGT200500/ Pharmaplast SAE/Egipt  este 

mai gros de cit Mepilex Transfer, și nu poate fi identificat ca un produs echivalent echivalent Mepilex transfer. 

- Oferta operatorului economic ICS "Farmina" SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice,  produsul Espuma Gentle Transfer ESPGT200500/PHARMAPLAST SAE/Egipt este mai gros de cit Mepilex 

Transfer, și nu poate fi identificat ca un produs echivalent echivalent Mepilex transfer. 

Lotul 6 Pansament echivalent Mepilex EM 17,5cmx17,5 cm. 

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

nu corespunde cerințelor tehnice, produsul din ofertă Suprasorb P  sensitive border lite Cod catalog (140165)/Lohmann & Rauscher GmbH/Austria/ China, 

are margini cu lipici, ceea ce face imposibilă utilizarea la pacienții cu epidermoliză buloasă. 

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

nu corespunde cerințelor tehnice, produsul din ofertă Suprasorb® P sensitive 140165 size 15x20cm /Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. 

KG/Huizhou Foryou Medical Devices Co. Ltd./Republica Chineza are margini cu lipici, ceea ce face imposibilă utilizarea la pacienții cu epidermoliză 

buloasă. Totodată, oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu a fost prezentată mostra conform scrisorii de solicitare  

Nr. Rg02-6 din  04.01.2022. 

 Lotul 15 Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul  Lățimea 4-5 cm  Lungimea 10 m     

 - Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 

nu corespunde cerințelor tehnice, s-a solicitat lățimea 4-5 cm, s-a oferit conform catalogului lățimea 3 cm. Totodată,  oferta operatorului economic LifeMed 

Group SRL,  se respinge în conformitate cu art. 17, alin (5) nu a completat informațiile solicitate (Extensibilitate pe lungime 35-65%) de autoritatea 

contractantă în termenele stabilite de aceasta, prin scrisoarea nr.  Nr. Rg02-551  din  24.01.2023. 

Lotul 16 Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 5-6 cm  Lungimea 10 m 

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17, alin (5),  nu a completat informațiile 

solicitate (Extensibilitate pe lungime 35-65%) de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, prin scrisoarea nr.  Nr. Rg02-551  din  24.01.2023. 

Lotul 17 Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul  Lățimea 7-8 cm Lungimea 10 m     
- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17, alin (5),  nu a completat informațiile 

solicitate (Extensibilitate pe lungime 35-65%) de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, prin scrisoarea nr.  Nr. Rg02-551  din  24.01.2023. 

Lotul 18 Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 8.5-9 cm Lungimea 10 m 

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17, alin (5),  nu a completat informațiile 

solicitate (Extensibilitate pe lungime 35-65%) de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, prin scrisoarea nr.  Nr. Rg02-551  din  24.01.2023. 

Lotul 19 Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 11-12 cm Lungimea 10 m.     

- Oferta operatorului economic LifeMed Group SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17, alin (5),  nu a completat informațiile 

solicitate (Extensibilitate pe lungime 35-65%) de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, prin scrisoarea nr.  Nr. Rg02-551  din  24.01.2023. 
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 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 07.02.2023, 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 prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . Respectiv, operatorii economici desemnați  câștigători, 

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

solicitări (31.01.2023). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                      semnat electronic                                                                                       Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Irina Arvinte 

Tel. 022 222 364 
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