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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. Rg02-4887  din 24.11.2022        
 

Operatori economici participanți 

 

IMSP Institutul de Cardiologie 

 

            Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport sanitar din cadrul Centrului pentru 

achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-

1663342194003 privind Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP 

Institutul de Cardiologie pentru anul 2023, vă comunică decizia  grupului de lucru din 22.11.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 

cod 
Denumire 

Lot 

Can

titat

ea 

Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma (fără 

TVA) 
Suma (cu TVA) 

Model art/ 

Producător/ Țara 

de Origine 

Ofertant 

1 1-94003 Electrocardiost

imu-lator 

monocameral, 

SR, cu regim 

de stimulare 

AAIR, VVIR 

inclusiv cu 

electrod 

endocardial 

300 11050,00 11050,00 33150000 3315000,00 

407167 Enticos 4 

SR+377179 Solia S 

60 

Germania Biotroni 

Life Med SRL 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/
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2 2-94003 Electrocardiost

imulator 

bicameral, DR, 

cu regim de 

stimulare 

DDDR 

inclusiv cu 2 

electrozi 

endocardiale 

150 14200,00 14200,00 2130000,00 2130000,00 

407155 Enticos 4 

DR + 377177 Solia 

S 53 + 377179 Solia 

S 60 

Germania Biotronik 

Life Med SRL 

3 3-94003 Cardioverter-

defibrilator 

impalntabil 

bicameral de 

tip DR, 

inclusive cu 

electrod de 

socare de tip 

DF4 

5 69937,00 69937,00 349685,00 349685,00 

404702 Inlexa 3 DRT 

(DF4) + 377177 

Solia S 53 + 402266 

Plexa ProMRI S 65 

Germania Biotronik 

Life Med SRL 

4 4-94003 Cardioverter-

defibrilator 

impalntabil 

monocameral 

de tip VR, 

inclusive cu 

electrod de 

socare de tip 

DF4 

10 58288,85 58288,85 582888,50 582888,50 

404704 Inlexa 3 VRT 

(DF4) + 402266 

Plexa ProMRI S 65 

Germania Biotronik 

Life Med SRL 

6 6-94003 Introducer 6-

9F de tip 

“peel-away” 

 

470 352,80 381,02 165815,00 179080,2 

LI-6plus 6 F 15 cm 

370 700/417669 

LI-7plus 7 F 15 cm 

370 701/417670 

LI-8plus 8 F 15 cm 

370 702/417671 

LI-9plus 9 F 15 cm 

370 703/417672 

LI-10plus 10 F 15 

cm 370 704/417673 

SUA Greatbatch 

Medical 

Life Med SRL 
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7 7-94003  

Set introductor 

pentru punctie 

venei centrale 

scurt 

550 290,00 313,2 159500 172260 

Prelude Sheath 

Introducer 

PSI-5F-11-035-18G 

PSI-6F-11-035-18G 

PSI-7F-11-035-18G 

PSI-8F-11-035-18G 

PSI-5F-11-038-18G 

PSI-6F-11-038-18G 

PSI-7F-11-038-18G 

PSI-8F-11-038-18G 

SUA Merit 

Medical 

Life Med SRL 

8 8-94003 Registrator 

implantabil de 

tip “loop-

recorder” 

5 25754,98 30905,97 128774,91 154529,892 

BIOMONITOR III 

436066 Germania 

Biotronik 

Life Med SRL 

9 9-94003 Kit-set cu 

electrod 

endocardial 

pentru 

stimularea 

temporara 

 

100 1400,00 1512,00 140000,00 151200,00 

5F Bipolar Pacing 

Catheter 445697 

Singapore 

Bioptimal 

International 

Pte. Ltd 

Life Med SRL 

10 10-94003 Set steril 

getabil pentru 

interventii ( 

pacemaker ) 

 

475 

 

1680,0000 2016,0000 798000,00 957600,00 97039056 Suedia 

Molnlycke 

Health 

Care 

 

Tehnomedica SRL 

12.1 12-94003 Cateter 

electrod 

diagnostic 

 

50 2300,00 2484,00 115000,00 124200,00 "Multicatch 4j 

Sp ø4F 5 mm 

356 728 

Sp ø4F 2-5-2 mm 

356 727 

Sp 100 cm ø5F 2-5- 

2 mm 356 433 

ø6F 5 mm 351 185 

ø6F 5 mm SoftTip 

351 182 

Germania Vascomed" 

Life Med SRL 
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12.2 12-94003 Cabluri 

conectare 

autoclavabile  

5 2800,00 3360,00 14000,00 16800,00 

MPK-4-R 353 177 

Germania Biotronik 

Life Med SRL 

 Total lot     129000,00 141000,00 
 

 

13.1 13-94003 Cateter 

electrod 

diagnostic 

pentru sinus 

coronarian 

 

140 8470,00 10164,00 1185800,00 1422960,00 Inquiry™ 

Electrophysiology 

Catheters Decapolar 5 F/6 

F; 

CP: 81172, 81174, 

81102, 

81104 USA St. Jude Med 

/ 

ABBOTT 

GBG-MLD SRL 

13.2 13-94003 Cabluri 

conectare 

autoclavabile  

 

3 2090,00 2508,00 6270,00 7524,00 Inquiry™ Diagnostic 

Connecting Cables, CP: 

85954 

USA St. Jude Med 

/ABBOTT 

GBG-MLD SRL 

 Total lot     1192070,00 1430484,00 
 

 

15.1 15-94003 Cateter 

electrod ablație 

cu RF  

 

60 7800,00 8424,00 468000,00 505440,00 AlCath Red TC G 

FullCirle 4 mm Red 

2-5-2 mm 7F 110 

cm 364 537 

AlCath Blue TC G 

FullCirle 4 mm 

Blue 2-5-2 mm 7F 

110 cm 364 525 

AlCath Green TC G 

FullCirle 4 mm 

Green 2-5-2 mm 7F 

110 cm 364 533 

AlCath Black TC G 

FullCirle 4 mm 

Black 2-5-2 mm 7F 

110 cm 364 522 

AlCath Cyan TC G 

FullCirle 4 mm 

Life Med SRL 
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Cyan 2-5-2 mm 7F 

110 cm 364 529 

Germania Vascomed 

 

15.2 15-94003 Cabluri 

conectare 

autoclavabile  

 

3 3400,00 4080,00 10200,00 12240,00 
PK-142 Germania 

Biotronik 

 

Life Med SRL 

 

 Total lot     478200,00 517680,00 
 

 

16.1 16-94003 Cateter 

electrod ablație 

RF cu irigare  

 

70 10605,00 12726,00 742350,00 890820,00 Therapy™ Cool Path™ 

Ablation Catheters 4 mm 

Tip 

Thermocouple 

Quadripolar 7 

F; CP:83502, 83503, 

83562, 

83563 

USA St. Jude Med / 

ABBOTT 

GBG MLD SRL 

16.2 16-94003 Cabluri 

conectare 

autoclavabile  

 

3 2614,33 3137,20 7843,00 9411,60 Catheter Connection 

Cables 

for Therapy,™ Safire™ 

BLU™ Duo and Contact 

Enabled™ Ablation 

Catheters; CP: 85641 

USA St. Jude Med / 

ABBOTT 

GBG MLD SRL 

 Total lot      750193,00 900231,60   

17 17-94003 Set tubulatură 

pentru electrod 

ablaţie cu 

irigare 

 

10 2100,00 2520,00 21000,00 25200,00 Cool Point Irrigation 

Pump; 

CP: 85785 

USA St. Jude Med 

/ABBOTT 

 

GBG MLD SRL 

18 18-94003 Patch-kit 

(electrozi set 

pentru 3D 

mapping) 

10 36000,00 43200,00 360000,00 432000,00 EnSite Precision™ 

Surface Electrode Kit; 

CP: EN0020P USA St. 

Jude Med / ABBOTT 

GBG-MLD SRL 
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19 18-94003 Set steril 

getabil pentru 

interventii 

(electrofiziolo

gie) 

 

150 

 

1 280,00 1 536,00 192000,00 230400,00 
97068330 Suedia 

Molnlycke 

Health 

Care 

 

Tehnomedica SRL 

 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul 1 Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial 

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Nu este indicat în formularul specificației tehnice modelul/codul 

electrodului endocardial, iar în broșura, catalogul atașat se regăsesc mai multe bunuri dintre care sunt unele care nu corespund cerințelor tehnice solicitate 

cum ar fi modelul LPA1200M, 1944 (J-shaped). 

 Menționăm, că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul „Specificații tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita 

evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să 

ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie 

a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acestei 

 

Lotul 2 Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali 

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Nu este indicat în formularul specificației tehnice modelul/codul 

electrodului endocardial, iar în broșura, catalogul atașat se regăsesc mai multe bunuri dintre care sunt unele care nu corespund cerințelor tehnice solicitate 

cum ar fi modelul LPA1200M, 1944 (J-shaped). 

 Menționăm, că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul „Specificații tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita 

evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să 

ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie 

a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acestei 

 

Lotul 3 Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Sau propus două modele cardioverter-defibrilator impalntabil dintre 
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care modelul CD2359-40C nu corespunde solicitării privind conexiunea cu electrodul de socare de tip DF4, deaorece conexiunea cu electrodul propus 

este de tip DF1.  Totodată, nu este indicat în formularul specificației tehnice modelul/codul electrozilor de socare, iar în broșura, catalogul atașat sunt 

indicate mai multe bunuri ce diferă după funcționalitate și lungime. 

 Menționăm, că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul „Specificații tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita 

evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să 

ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie 

a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acestei 

 

Lotul 4 Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Sau propus două modele cardioverter-defibrilator impalntabil dintre 

care modelul CD1359-40C nu corespunde solicitării privind conexiunea cu electrodul de socare de tip DF4, deaorece conexiunea cu electrodul propus 

este de tip DF1.  Totodată, nu este indicat în formularul specificației tehnice modelul/codul electrozilor de socare, iar în broșura, catalogul atașat sunt 

indicate mai multe bunuri ce diferă după funcționalitate și lungime. 

 Menționăm, că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul „Specificații tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita 

evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să 

ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie 

a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acestei 

 

Lotul 5 Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian 

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice, și anume s-a solicitat 

Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT pacemaker (CRT-P), s-a oferit CRT-D devicesTotodată, nu este indicat în formularul specificației 

tehnice modelul/codul electrozilor și kituri, iar în broșura, catalogul atașat sunt indicate mai multe bunuri ce diferă după funcționalitate și lungime. 

 Menționăm, că ofertanții sunt obligați să indice în Formularul „Specificații tehnice”, modelul articolului, producătorul și țara de origine pentru a facilita 

evaluarea ofertelor de către autoritatea contractantă, în special prin identificarea bunului ofertat în documentele și înscrisurile anexate la ofertă, care să 

ofere posibilitatea să stabilească cu certitudine corespunderea bunului în raport cu cerințele prevăzute în documentația de atribuire, întrucât orice decizie 

a autorității contractante privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei, sub toate aspectele acestei 
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-Oferta operatorului economic Life Med SRL este inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform 

prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Lotul 13 Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian  

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

deoarece nu corespunde cu cerințele expuse în documentația de atribuire și anume: S-a solicitat dimensiuni 5F, 6F, spaţiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 

2mm sau 5 mm, s-a oferit doar 6F, spatiu între electrozi standard large 2-6-2, extra large 2-10-2 si large 2-8-2. 

 

Lotul 14 Cateter electrod diagnostic 

-Oferta operatorului economic Life Med SRL este inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform 

prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

 

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

neconforme sau depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform legii:  

Lotul 5 Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian 

Lotul 14 Cateter electrod diagnostic 

 

        În același timp, menționăm că pentru loturile anulate CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea 

necesarului, specificațiilor tehnice și a sumei estimative după caz de către instituția beneficiară. 

 

 Notă: Potrivit documentației de atribuire vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor 

Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, astfel operatorii economici pentru loturile atribuite vor prezenta numărul de 

înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la prezenta solicitare, în caz contrar oferta va fi respinsă.  

 

        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. 

       Astfel, contractele de achiziție se vor întocmi de CAPCS și vor fi transmise spre semnare începând cu data de 07.12.2022, numărul maxim de zile 

pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile. 

 
 

             Președintele grupului de lucru                                   semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG 
 

         
                Ex. Irina Perciun 

Tel. 022 222 364 
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Operatori economici  

GBG-MLD SRL 

Life Med SRL 

Oxivit Med SRL 

Tehnomedica SRL 
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