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Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, întru asigurarea sistemului de sănătate cu
Costumelor de Maximă protecție, Ochelari și viziere pentru combaterea COVID-19 necesare
conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020 a desfășurat procedura de achiziții nr. 20/00139
din 02.09.2020.
Cu referire la lotul nr. 3 Costume de maximă protecție în număr total de 307 960.00 bucăți au
fost depuse oferte de la 4 operatori economici (Medeferent SRL, Dita EstFarm SRL, Tetis
International SRL, BM Portavita SRL), companii care participă la majoritatea procedurilor de
achiziții publice în sănătate.
Menționăm că, la data de 02.09.2020 a avut loc deschiderea ofertelor depuse la procedura de
achiziție vizată, cu prezentarea de către operatori economici a pachetului de documente solicitat și
a mostrelor.
În rezultat, mai jos vă prezentăm evoluția prețurilor pentru lotul nr. 3 Costume de maximă
protecție în cadrul procedurii de achiziție vizate:
Nr.

Ofertant

Modelul art./
Țara de
origine/
Producătorul

Preț
fără
TVA

Suma fără
TVA

Preț
cu
TVA

Suma cu TVA

1

Medeferent
SRL

Set
Cmbinezon de
protecție cu
gluga si
botoșei cu
huse de
protecție a
incaltamintei/
Republica
Moldova/
ClimconsultigGrup SRL

59.77

18,406,769.20

71.724

22,088,123.04

2

Dita
EstFarm
SRL

Combinezon
de protecție
3M 4235/
Republica
Moldova/
Nikita Rinadi

70.005

21,558,739.80

84.006

25,870,487.76

3

Tetis
International
SRL

Costume de
protecție
laminate
medicale
(model
art.CPL
01/2020) /
Republica
Moldova/
Artbutic SRL

72.48

22,320,940.80

86.976

26,785,128.96

4

BM Portavita
SRL

ZK3B-53L/
Republica
Moldova/ BM
Portavita SRL

101

31,103,960.00

121.2

37,324,752.00

La etapa de calificare, toți operatorii economici au prezentat tot pachetul de acte solicitate în
Criterii și cerințe de calificare.
La data de 04.09.2020 au fost evaluate mostrele de către grupul de lucru din cadrul CAPCS
împreună cu specialiștii cooptați din cadrul a 7 instituții medico-sanitare publice care utilizează
aceste bunuri în fiecare zi în lupta cu COVID-19 (IMSP Centrul Național de Asistență Medicală
Urgentă Prespitalicească, IMSP Institutul de Medicina Urgentă, IMSP Institutul de
Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica, IMSP
Asociația Medicală Teritorială Buiucani, IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru și IMSP
Asociația Medicală Teritorială Râșcani).
Menționăm faptul că modalitatea de evaluare aplicată în cadrul acestei proceduri a fost: cel mai
mic preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
În urma evaluării tehnice s-a constat că Prima oferta după preț, a operatorului economic
Medeferent SRL, nu a fost acceptată din motivele după cum urmează:
S-a solicitat Material: spond bond laminat, s-a oferit
S-a solicitat Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor, s-a oferit fără bandă de
protecție.
Următoarea ofertă după preț, a operatorului economic Dita EstFarm SRL, nu a fost acceptată din
motivele după cum urmează:
S-a solicitat Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă
adezivă, s-a oferit fără clapăpentru închidere la bărbie.

S-a solicitat Câte o pereche de bahile adițional din material spond bond laminat, pentru
protecție suplimentară a piciorului, s-a oferit bahile din material spond bond.
Cea de a treia și a patra oferte după preț, a operatorilor economici Tetis International SRL și BM
Portavita SRL, corespund specificațiilor solicitate în cadrul procedurii de achiziție demarată.
Menționăm faptul că, mostrele (Costumele de protecție) prezentate de acești operatori economici
au fost testate de către reprezentanții IMSP-urilor sus menționate și a fost constatat că ambele
corespund cerințelor de calitate și protecție.
S-a propus de a accepta și de a desemna câștigătoare oferta operatorului economic Tetis
International SRL întrucât corespunde tehnic în totalitate, iar diferența de preț a ofertei, față de
oferta operatorului BM Portavita SRL, constituie 10 539 623,04 lei (cu TVA).
Una din funcțiile de bază a CAPCS este respectarea legislației în vigoare prin transparență,
corectitudine și economisirea banului public!
Pentru cei care doresc să se informeze din prima sursă, recomandăm să acceseze site-ul
instituției http://capcs.md sau să solicite în scris orice informație.
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