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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

 

Nr.   04     ___din   17.09.2020                   .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Cimișlia 

Localitate Or.Cimișlia 

IDNO 1003605150319 

Adresa Str.Alexandru cel Bun 135 

Număr de telefon 024122193 

Număr de fax 024122391 

E-mail oficial  srcimislia@ms.md 

Adresa de internet srcimislia.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Gorodetchi Cristina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:-   

ocds-b3wdp1-MD-1594748618198 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □ 

Obiectul achiziției Echipament medical in cadrul Centrului 

Consultativ Medical Transfrontalier a IMSP 

Spitalul Raional Cimislia 

Cod CPV 33100000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 221026169 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21026169/ 

Data publicării:14,07,2020 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:14.07.2020 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21026169/ 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție 

□Licitație electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 740000,00 

 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 31.07.2020_, ora_12:01) au depus oferta __7_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. “Triumf Motiv”SRL 1012600021180 Jighili Tatiana 

2. ”Romedcom”SRL 1004600066975 Turcan Stefan 

3. ICS”Eyecon Medical”SRL 1012600036108 Ioan Razvan Carstocea 

4. “Polisano Prim”SRL 1005600003425 Andronic Iola 

5 IM“Dutchmed-M’SRL 1009600033367 Prodan Sveatoslav 

6 ”Pharmony”SRL 1015600025123 Sarco Alexandru 

7 “Medexcom Teh”SRL 1019600008809 Vasile Matei 

6. DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire 

document 

Denumirea operatorului economic 

“Triumf 

Motiv”SRL 

”Romedco

m”SRL 

ICS”Eyec

on 

Medical”S

RL 

“Polisano 

Prim”SRL 

IM“Dutchm

ed-M’SRL 

”Phar

mony

”SRL 

Medex

com 

Teh”S

RL 

Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 

 

Propunerea 

tehnică 

nu 

corespunde 

nu 

corespunde 

prezentat Nu arata 

programa 

SIA RSAP 

prezentat Nu arata 

programa 

SIA 

RSAP 

Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Propunerea 

financiară 

nu 

corespunde 

nu 

corespunde  

prezentat Nu arata 

programa 

prezentat Nu arata 

programa 

Nu 

arata 
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SIA RSAP SIA 

RSAP 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

DUAE nu 

corespunde 

nu 

corespunde 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Garanția 

pentru 

ofertă 

(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezent

at 

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Garanția de bună 

execuție 5 %  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Formularul informativ 

despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Decizie/ Extras de 

înregistrare 

prezentat Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Certificat de efectuare 

sistematica a platii 

impozitelor, 

contributiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Ultimul Raport 

financiar/situația 

financiară 

prezentat Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Declarația privind 

conduit etică și 

neimplicarea în 

practice frauduloase și 

de corupere(F3.4) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 
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RSAP 

Prezentarea Certificat 

de marcaj european 

(CE MARK) sau 

declarație de 

conformitate a 

producătorului cu 

Directiva 93/42/EEC 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Declarație de la 

Ofertant privind 

termenul de garanție 

minim 24 luni 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Declarație de la 

ofertant privind anul 

producerii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Declarație de la 

Ofertant privind 

accesoriile și piesele 

de schimb 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Certificat de atestare 

profesionala a 

personalului p-u 

instalarea utilajului si 

ulterior deservirea 

tehnica a utilajului 

instalat 

Ne 

prezentat 

Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Declarație de la 

Ofertant privind 

înregistrarea în 

Registrul de Stat al 

Dispozitivelor 

Medicale 

Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Prezentarea 

manualului de service 

și manualul de 

utilizare,  

Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

Certificate privind 

experienta generala a 

ofertantului de livrari 

bunuri-3 ani 

prezentat Ne 

prezentat 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 
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Scrisoare de 

recomandare prin care 

sa fie confirmata 

livrarea in termeni 

calitativi si in termen. 

prezentat Ne 

prezentat 

t 

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu 

arata 

progra

ma 

SIA 

RSAP 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Corespunderea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Ecograf 

multidisciplinar 

staționar in 

cadrul Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimislia 

“Triumf 

Motiv”SRL 

577150.00 1 buc - - 

IM“Dutchmed-

M’SRL 

698400.00 1 buc + + 

”Pharmony”SRL 699900.00 1 buc - + 

Medexcom 

Teh”SRL 

850000.00 1 buc Nu arata programa 

SIA RSAP 

Nu arata 

programa SIA 

RSAP 

Lot 2 

Electrocardiograf 

cu 12 canale in 

cadrul Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimislia 

“Triumf 

Motiv”SRL 

32850.00 1buc - - 

”Romedcom”SRL 33334.00 1buc - - 

ICS”Eyecon 

Medical”SRL 

40000.00 1 buc + + 

“Polisano 

Prim”SRL 

70000.00 1 buc - - 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

20.08.20  IM“Dutchmed-M’SRL  Confirmarea că 

dispozitivul de 

ultrasonografie DC-80 

posedă funcția de 

elastografie fără 

Operatorul da a confirmat 

posedarea funcției date a 

dispozitivului propus  
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presiune 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Lotul nr.I Ecograf multidisciplinar staționar in cadrul Centrului Consultativ Medical 

Transfrontalier a IMSP Spitalul Raional Cimislia 

Triumf Motiv SRL specificația tehnică este prezentată în limba 

engleza ceea ce nu corespunde documentației 

standart și  conform prevederilor  legii 

achizitiilor nr.131/2015 art.40 alin.4,la fel nu a 

fost prezentat documentele   de calificare 

necesare și indicate în anunțul de participare și 

anume: Certificat de atestare profesionala a 

personalului p-u instalarea utilajului si ulterior 

deservirea tehnica a utilajului instalat; 

Declarație de la Ofertant privind înregistrarea în 

Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; 

Prezentarea manualului de service și manualul 

de utilizare,-prezența acestuia.Din acest motiv 

conform legii achizițiilor publice nr.131/2015 

art.69 alin 6 lit.a,b oferta pe lotul nr.2 Ecograf 

multidisciplinar staționar a operatorului Triumf 

Motiv SRL   a fost respinsă. 

Pharmony SRL Preț majorat 

MedexCom SRL Preț majorat 

Lotul nr.II Electrocardiograf cu 12 canale in cadrul Centrului Consultativ Medical 

Transfrontalier a IMSP Spitalul Raional Cimislia 

“Triumf-Motiv”SRL s-a stabilit că pe lotul nr.1 Electrocardiograf cu 

12 canale oferta  este incomplete,  contrar 

prevederilor  legii achizitiilor nr131/2015 art.65 

alin 4 ,conform art.44 alin 2 lipsește specificația 

tehnică din acest motiv oferta  pe lotul nr.1 

Electrocardiograf cu 12 canale a operatorul dat 

este respinsă. 

“Romedcom”SRL a depus oferta incompletă pentru lotul nr.1 

electrocardiograf cu 12 canale, analizînd 

specificația tehnică a operatorului dat s-a 

depistat o necorespundere cu specificația 

tehnică solicitată de către autoritatea 

contractantă și anume lipsesc următoarele 

caracteristici: Impendanța de intrare,gama de 

rejecție a modului comun,convertor analog-

digital,scurgeri spre pacient prin 

electrozi,detector de pacemaker,indicator 

deconectare electrod acustic sau,visual 

,imprimantă termică încorporată ,mărimea 

hîrtiei ≥ 210 mm,etc,contrar prevederilor  legii 

achizitiilor nr.131/2015 art.37 alin.1,alin.4 .La 

fel nu s-a prezentat în pachetul de documente 

următoarele documente de calificare  solicitate 

în anunțul de participare:. Decizie/ Extras de 
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înregistrare, Ultimul Raport financiar/situația 

financiară, Certificat de atestare profesionala a 

personalului p-u instalarea utilajului si ulterior 

deservirea tehnica a utilajului instalat, 

Certificate privind experienta generala a 

ofertantului de livrari bunuri-3 ani,iar punctul 

,Scrisoare de recomandare prin care sa fie 

confirmata livrarea in termeni calitativi si in 

termen. este o declarație emisa de către operator 

însă în anunțul de participare este indicat că este 

necesar prezentarea scrisorilor emise sau 

contrasemnate de o autoritate ori de catre 

clientul privat beneficiar. Din acest motiv 

conform legii achizițiilor publice nr.131/2015 

art.69 alin 6 lit.a,b oferta pe lotul nr.1 

Electrocardiograf cu 12 canale a operatorului 

Romedcom SRL   a fost respinsă. 

Polisano Prim SRL   preț majorat. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru mai multe  loturil □      

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publica: 
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Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

( fara TVA) 

Prețul total 

 (cu TVA) 

Lot 1 Ecograf 

multidisciplinar 

staționar in 

cadrul Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimislia 

IM“Dutchmed-

M’SRL 

1 buc 698400,00 698400,00 Fără TVA 

conform HG 

nr.246-2010 

Lot 2 

Electrocardiograf 

cu 12 canale in 

cadrul Centrului 

Consultativ 

Medical 

Transfrontalier a 

IMSP Spitalul 

Raional Cimislia 

ICS”Eyecon 

Medical”SRL 

1 buc 40000,00 40000,00 Fără TVA 

conform HG 

nr.246-2010 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

15. În temeiul art. 71 alin. 1__ lit ¬_  

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“Triumf Motiv”SRL 24.08.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

”Romedcom”SRL 24.08.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

ICS”Eyecon Medical”SRL 24.08.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

“Polisano Prim”SRL 24.08.2020 [se specifică SIA RSAP, e-

mail,] 

IM“Dutchmed-M’SRL 24.08.2020 se specifică SIA RSAP, e-mail,] 

”Pharmony”SRL 24.08.2020 se specifică SIA RSAP, e-mail,] 

“Medexcom Teh”SRL 24.08.2020 se specifică SIA RSAP, e-mail,] 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 

este egală sau mai mare decât pragurile 

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 

prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/acordul

ui-cadru fără TVA 
inclusiv 

TVA 

IM“DUTCHME

D-M’SRL 

Nr. 117 

din 

17.09.202

0 

3310000

0-1 

698400,0

0 

Fără 

TVA 

confor

m HG 

nr.246-

2010 

31.12.2020 

ICS”EYECON 

MEDICAL”SRL 

Nr.116 

din 

17.09.202

0 

3310000

0-1 
40000,00 

Fără 

TVA 

confor

m HG 

nr.246-

2010 

31.12.2020 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 


