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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. Rg02-853 din ”02” martie 2023 

IMSP beneficiare 

Operatorilor economici participanți 

 

            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-1673945498672 din 

02.02.2023 privind “Achiziţionarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 

(repetat),Vă comunică decizia din 02.03.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 

Denumire 

Lot 
Cod 

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 

1 

Bandaj (Fase) 

de tifon, 5m x 

10cm, sterila, 

densitatea 

min. 32 g/m2  

1-

98672 
Bucată 58705 4,5 4,86 264 172,50 285 306,30 

AM-GB10500-S 

Nr.de înreg:  

DM000396724 

China Allmed 

Medical  Products 

Co.,Ltd 

Imunotehnomed 

SRL 

2 

Bandaj (Fase) 

de tifon, 7m x 

14cm, sterila, 

densitatea 32 

g/m2  

2-

98672 
Bucată 87562 7,28 7,8624 637451,36 688447,4688 

AM-GB14700-S  

Nr.de înreg:  

DM000396725 China 

Allmed Medical ISO, 

CE Products Co.,Ltd 

Imunotehnomed 

SRL 

3 

Sisteme de 

transfuzie a 

sîngelui, cu ac 

polimer  

3-

98672 
Bucată 276148 3,5648 3,85 984 412,39 1 063 169,80 

Set steril pentru   

transfuzie cu ac 

Polimer 

/DM000365878/ 

China/CHANGZHOU  

JINLONG MEDICAL 

PLASTIC PPLIANCE 

CO., LTD.  

M-Inter-Farma 

SA 
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Ofertanții respinși/descalificați: 

Lotul nr. 1 Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2   

Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în 

vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, s-a solicitat fără cusături și defecte de țesere; - țesătura feșii nu permite desprinderea 

de fire libere pe margini, astfel, la evaluarea mostrei prezentate s-a constatat defecte de țesătură și destrămare pe marginile feșii, ceea ce creează complicații în cazul 

pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. 

Totodată, în partea ce ține de cerințele tehnice: caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă. Agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil, 

în documentele ofertei depuse nu au fost identificate dovezi/parametrii ce confirmă conformitatea cu cerințele tehnice solicitate.  

 

Lotul nr. 2 Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, sterila, densitatea 32 g/m2    

Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în 

vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, s-a solicitat fără cusături și defecte de țesere; - țesătura feșii nu permite desprinderea 

de fire libere pe margini, astfel, la evaluarea mostrei prezentate s-a constatat defecte de țesătură și destrămare pe marginile feșii, ceea ce creează complicații în cazul 

pansamentelor care vor lăsa fire de țesătură pe rana pacientului. 

Totodată, în partea ce ține de cerințele tehnice: caracteristici fizico-chimice: hidrofilie înaltă. Agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil, 

în documentele ofertei depuse, nu au fost identificate dovezi/parametrii ce confirmă conformitatea cu cerințele tehnice solicitate.  

 

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  lit. b) 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 14.03.2023, după expirarea termenului de așteptare. 

 

Președintele grupului de lucru                                           /semnat electronic/                                                                                 Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Aurelia Botica 

Tel: 022 222 364 
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Dita EstFarm SRL 

Imunotehnomed SRL  

Medglobalfarm SRL 

M-Inter-Farma SA 

Pharmony SRL 

IMSP Beneficiare.  
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