AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU
SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

NATIONAL AGENCY FOR
SOLVING COMPLAINTS

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4,
tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

DECIZIE
Nr. 03D-805-19 Data: 31.12.19
privind soluționarea contestației formulată de către „Endo-Chirurgie” SRL, înregistrată la
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/961/19 la data de 10.12.2019,
pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a examinat contestația nr.
02/961/19 din 10.12.2019, depusă de către „Endo-Chirurgie” SRL, cu sediul în mun.
Chișinău, str. Meșterul Manole 9, număr de identificare (IDNO): 1009600033242,
tel.: 022667286/079993215, e-mail.: info@akson.md, pe marginea rezultatului
desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019,
privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”, inițiată de către
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (în continuare – IMSP SCM „Sfânta
Treime”), cu sediul în mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11, număr de identificare
(IDNO):
1003600152592,
tel.:
022441185/060740772,
e-mail.:
achizitii.sf.treime@gmail.com.
În scopul examinării contestației, Agenția a organizat la data de 24.12.2019, ora
10:00, ședință deschisă la care au participat reprezentanții contestatorului, ai
autorității contractante și ai operatorilor economici desemnați câștigători.
Pretențiile contestatorului:
În calitatea sa de persoană interesată în cadrul procedurii de achiziție publică nr.
MD-1570456194096 din 07.11.2019, „Endo-Chirurgie” SRL comunică faptul că la
data de 05.12.2019 a recepționat prin e-mail scrisoarea nr. 01-13/1137 din
04.12.2019, prin care a fost informat despre decizia grupului de lucru, potrivit căreia
oferta sa a fost declarată câștigătoare doar pentru anumite loturi. Acesta susține că,
urmare a analizei informației pe platforma electronică de achiziție: achizitii.md, a
constatat faptul că, la alte loturi la care „Endo-Chirurgie” SRL la fel a participat, au
fost desemnate câștigătoare unele oferte necorespunzătoare cerințelor din
documentația de atribuire, după cum urmează:
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Specificația tehnică deplină
Specificația tehnică deplină
propusă de „Endosolicitată de IMSP SCM
Chirurgie” SRL,
„Sfânta Treime”
Producător: Richard Wolf,
Germania
Lot nr. 3: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 355 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 8962.6022), câștigător a fost
desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă de tip „Aligator” dublă
acțiune 360 mm lungime de
lucru, Teacă de 3 mm cu
Pensă de tip „Aligator” pentru conexiune
LL
pentru Pensă de tip „Aligator” pentru
nefroscop (diametru 3,5 mm, nefroscop compatibil cu Stația nefroscop (diametru 3,5 mm,
lungimea
355
mm), Laparoscopica Richard Wolf, lungimea
355
mm),
compatibil
cu
Statia modelul articolului 253-900- compatibil
cu
Stația
Laparoscopica Richard Wolf 212.
Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul la 8962.6022)
*Modelul 8962.6022, este un modelul articolului 8962.6022
instrument
rotabil
3600,
modelul propus 253-900-212,
nu este rotabil
Lot nr. 4: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6102), câștigător a fost
desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă de tip „Aligator” pentru Pensă de tip „Aligator” – tip Pensă de tip „Aligator” pentru
nefroscop (diametru 3,5 mm, Peanut dublă acțiune 360 mm nefroscop (diametru 3,5 mm,
350
mm),
lungimea
350
mm), lungime de lucru, Teacă de 3 lungimea
mm cu conexiune LL, pentru compatibil
cu
Stația
compatibil
cu
Stația
apucarea pietrelor mici pentru Laparoscopica Richard Wolf,
Laparoscopica Richard Wolf nefroscop, compatibil cu modelul articolului 8962.6102
(analogicul la 8962.6102)
Stația Laparoscopica Richard
Wolf, modelul articolului 253900-210.
*Modelul 8962.6102, este un
instrument
rotabil
3600,
modelul propus 253-900-210,
nu este rotabil
Lot nr. 5: Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.601), câștigător a fost desemnat – „Medlux
Group” SRL
Pensă
pentru
nefroscop Pensă pentru nefroscop pentru Pensă
pentru
nefroscop
pietre
mai
mari
cu
mâner
de
(diametru 3,5 mm, lungimea
(diametru 3,5 mm, lungimea
arc
(diametru
4
mm,
lungimea
350 mm), compatibil cu Stația
350 mm), compatibil cu Stația
360 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf
Laparoscopica Richard Wolf,
Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 8962.601)
(analogicul la 8962.601), modelul articolului 8964.601
Specificația tehnică deplină
propusă de „Medlux
Group” SRL, Producător:
RZ, Germania

modelul articolului 253-900306.
*Modelul 8962.601, este un
instrument
rotabil
3600,
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modelul propus 253-900-306,
nu este rotabil
Lot nr. 6: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm, lungimea 550 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6802), câștigător a fost
desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă de tip „Aligator” pentru Pensă de tip „Aligator” pentru Pensă de tip „Aligator” pentru
ureteroscop (diametru 1,67 ureteroscop compatibil cu ureteroscop (diametru 1,67
mm, lungimea 550 mm), Stația Laparoscopică Richard mm, lungimea 550 mm),
compatibil
cu
Stația Wolf
(analogicul
la compatibil
cu
Stația
Laparoscopică Richard Wolf 8962.6802),
modelul Laparoscopică Richard Wolf,
(analogicul la 8962.6802)
articolului 253-950-005.
modelul articolului 8954.6802
*Modelul propus are lungimea
instrumentului de 600 mm,
ceea ce nu corespunde
cerințelor tehnice
Lot nr. 7: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm, lungimea 550 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.6112), câștigător a fost
desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă de tip „Aligator” pentru Pensă de tip „Aligator” pentru Pensă de tip „Aligator” pentru
ureteroscop (diametru 1,34 ureteroscop compatibil cu ureteroscop (diametru 1,34
mm, lungimea 550 mm), Stația Laparoscopică Richard mm, lungimea 550 mm),
compatibil
cu
Stația Wolf
(analogicul
la compatibil
cu
Stația
Laparoscopică Richard Wolf 8962.6112),
modelul Laparoscopică Richard Wolf,
(analogicul la 8962.6112)
articolului 253-950-004.
modelul articolului 8952.6112
*Modelul propus are lungimea
instrumentului de 600 mm, cea
ce nu corespunde cerințelor
tehnice
Lot nr. 8: Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm, lungimea instrumentului 310 mm /
330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.485 / 1269906),
câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Koher, cu dinți (lungimea Koher, cu dinți (lungimea Koher, cu dinți (lungimea
vârfului 5 mm / 17 mm, vârfului 5 mm / 17 mm, vârfului 5 mm / 17 mm,
lungimea instrumentului 310 lungimea instrumentului 330 lungimea instrumentului 310
mm / 330 mm), compatibil cu mm), compatibil cu Stația mm / 330 mm), compatibil cu
Stația Laparoscopica Richard Laparoscopica Richard Wolf Stația Laparoscopica Richard
Wolf
(analogicul
la (analogicul
la Wolf, modelul articolului
8393.485/1269906)
8393.485/1269906), modelul 8393.485
articolului 300-400-004, 300660-005, 300-750-103
Lot nr. 9: Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm, lungimea instrumentului 310 mm /
330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8393.041/1257814),
câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Foarfece curb (lungimea Foarfece curb (lungimea Foarfece curb (lungimea
vârfului 5 mm / 23 mm, vârfului 18 mm, lungimea vârfului 5 mm / 23 mm,
lungimea instrumentului 310 instrumentului 330 mm), lungimea instrumentului 310
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compatibil
cu
Stația mm / 330 mm), compatibil cu
Laparoscopica Richard Wolf Stația Laparoscopica Richard
(analogicul
la Wolf
(analogicul
la
8393.041/1257814), modelul 8393.041/1257814), modelul
articolului 300-400-070, 300- articolului 8393.041
660-005, 300-750-101.
*Modelul 893.041, este un
instrument cu vârfurile curbat
stânga, modelul propus: 300400-070, 300-660-005, 300750-101, nu este cu vârful
curbat stânga
Lot nr. 10: Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm, lungimea
instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul
la 8393.482/1268013), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă în formă de piramidă Pensă în formă de piramidă Pensă în formă de piramidă
(lungimea vârfului 5 mm / 26 (lungimea vârfului 5 mm / 26 (lungimea vârfului 5 mm / 26
mm, lungimea instrumentului mm, lungimea instrumentului mm, lungimea instrumentului
310 mm / 330 mm), 330 mm), compatibil cu Stația 310 mm / 330 mm),
compatibil
cu
Stația Laparoscopica Richard Wolf compatibil
cu
Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul
la Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul
la 8393.482/1268013), modelul modelul articolului 8393.482
8393.482/1268013)
articolului 300-400-252, 300660-005, 300-750-103.
*Modelul 8393.482, este un
instrument cu vârful în formă
de piramidă. Modelul propus
300-400-252, 300-660-005,
300-750-103, este de tip
Babcock
Lot nr. 11: Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm, lungimea 330 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551/1264972), câștigător a fost desemnat –
„Medlux Group” SRL
Knot pusher (nod împingător, Knot pusher (nod împingător, Knot pusher (nod împingător,
diametru 5 mm, lungimea 330 diametru 4 mm, lungimea 330 diametru 5 mm, lungimea 330
mm), compatibil cu Stația mm), compatibil cu Stația mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul
la (analogicul
la modelul articolului 8383.551
8383.551/1264972)
8383.551/1264972), modelul
articolului 300-030-001
Lot nr. 12: Pensă cu cârlig/bețișor (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426), câștigător a fost desemnat – „Medlux
Group” SRL
Pensă
cu
cârlig/bețișor Pensă
cu
cârlig/bețișor Pensă
cu
cârlig/bețișor
(diametru 5 mm, lungimea (diametru 5 mm, lungimea (diametru 5 mm, lungimea
340 mm), compatibil cu Stația 340 mm), compatibil cu Stația 340 mm), compatibil cu Stația
mm / 330 mm), compatibil cu
Stația Laparoscopica Richard
Wolf
(analogicul
la
8393.041/1257814)

4

Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul la 8383.426)
(analogicul la 8383.426 – care modelul articolului 8383.426
este cu vârful tip ac).
*Modelul articolului 300-144005, nu este cu vârful de tip ac
Lot nr. 13: Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm, lungimea 340 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.423/1265001, câștigător a fost desemnat –
„Medlux Group” SRL
Cârlig cu coagulator (diametru Cârlig cu coagulator (diametru cârlig cu coagulator (diametru
5 mm, lungimea 340 mm), 5 mm, lungimea 340 mm), 5 mm, lungimea 340 mm),
compatibil
cu
Stația compatibil
cu
Stația compatibil
cu
Stația
Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul
la (analogicul la 8383.423), modelul articolului 8383.423
8383.423/1265001
modelul articolului 300-144005
Lot nr. 15: Set Trocar (diametru de 20 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 20 mm,
lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
8923.013/8923.103), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Set Trocar (diametru de 20 Set Trocar (diametru de 20 Set Trocar (diametru de 20
mm, lungimea 100 mm) și mm, lungimea 118,7 mm) și mm, lungimea 100 mm) și
stilet (diametru 20 mm, stilet (diametru 20 mm, stilet (diametru 20 mm,
lungimea
100
mm), lungimea
118,7
mm), lungimea
100
mm),
compatibil
cu
Stația compatibil
cu
Stația compatibil
cu
Stația
Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul
la (analogicul
la
8923.013 modelul
articolului
8923.013/8923.103)
8923.103), modelul articolului 8923.013/8923.103
300-241-020, 300-020-020
Lot nr. 16: Set Trocar (diametru de 5 mm, lungimea 100 mm) și stilet (diametru 5 mm, lungimea
100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8921.013/8921.103),
câștigător a fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Set Trocar (diametru de 5 mm, Set Trocar (diametru de 5,5 Set Trocar (diametru de 5 mm,
lungimea 100 mm) și stilet mm, lungimea 100 mm) și lungimea 100 mm) și stilet
(diametru 5 mm, lungimea stilet (diametru 5,5 mm, (diametru 5 mm, lungimea
100 mm), compatibil cu Stația lungimea
100
mm), 100 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf compatibil
cu
Stația Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul
la Laparoscopica Richard Wolf modelul
articolului
8921.013/8921.103)
(analogicul
la 8921.013/8921.103
8921.013/8921.103), modelul
articolului 300-241-055, 300220-055
Lot nr. 17: Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm, lungimea totală 450
mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941927), câștigător a
fost desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă disector laparoscopic Pensă disector laparoscopic Pensă disector laparoscopic
(lungimea părții de lucru 18 compatibil
cu
Stația (lungimea părții de lucru 18
mm, lungimea totală 450 Laparoscopica Richard Wolf mm, lungimea totală 450
5

mm), compatibil cu Stația (analogicul la 83941927), mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf modelul articolului 300-400- Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul la 83941927)
738, 300-660-005, 300-750- modelul articolului 83941927
101.
*Modelul propus mai sus nu
corespunde cerințelor tehnice,
lungimea modelului propus
este doar de 330 mm
Lot nr. 18: Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 450 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007), câștigător a fost
desemnat – „Medlux Group” SRL
Pensă disector celioscopic Pensă disector celioscopic Pensă disector celioscopic
(lungimea părții de lucru 19 compatibil
cu
Stația (lungimea părții de lucru 19
mm, lungimea totală 450 Laparoscopica Richard Wolf mm, lungimea totală 450
mm), compatibil cu Stația (analogicul la 83942007), mm), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf modelul articolului 300-400- Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul la 83942007)
731, 300-660-005, 300-750- modelul articolului 83942007
101.
*Este de menționat faptul că
ofertantul nu face o descriere
detaliată din punct de vedere
tehnic al lotului, cu toate
acestea afirmă că lotul este
compatibil și corespunde
cerințelor
solicitate
de
autoritatea contractantă
Lot nr. 19: Fibra optică de 50 (diametru 5 mm, lungimea 2,3 m), compatibil cu Sursa de lumina
Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231), câștigător a fost desemnat – „Medlux Group”
SRL
Fibra optică de 50 (diametru 5 Fibra optică de 50 (diametru Fibra optică de 50 (diametru 5
mm, lungimea 2,3 m), 4,8 cu adaptor la telescop Wolf mm, lungimea 2,3 m),
compatibil cu Sursa de lumină și la sursa de lumină, lungimea compatibil cu Sursa de lumină
Endolight
Richard
Wolf 2,3 m), compatibil cu Sursa de Endolight Richard Wolf,
(analogicul la 806650231)
lumină Endolight Richard modelul
articolului
Wolf
(analogicul
la 806650231
806650231),
modelul
articolului 250-048-230, 250040-000, 250-037-000
Lot nr. 20: Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală 330 mm), compatibil
cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83941817), câștigător a fost desemnat –
„Medlux Group” SRL
Pensă moale (lungimea părții Pensă moale (lungimea părții Pensă moale (lungimea părții
de lucru 19 mm, lungimea de lucru 19 mm, lungimea de lucru 19 mm, lungimea
totală 330 mm), compatibil cu totală 330 mm), compatibil cu totală 330 mm), compatibil cu
Stația Laparoscopica Richard Stația Laparoscopica Richard Statia Laparoscopica Richard
Wolf (analogicul la 83941817) Wolf
(analogicul
la
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83941817),
modelul Wolf, modelul articolului
articolului 300-400-052, 300- 83941817
660-005, 300-750-105
Lot nr. 21: Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm, lungimea totală 450 mm), compatibil
cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83931857), câștigător a fost desemnat –
„Medlux Group” SRL
Pensă moale (lungimea părții Pensă moale (lungimea părții Pensă moale (lungimea părții
de lucru 21 mm, lungimea de lucru 20 mm, lungimea de lucru 21 mm, lungimea
totală 450 mm), compatibil cu totală 450 mm), compatibil cu totală 450 mm), compatibil cu
Stația Laparoscopica Richard Stația Laparoscopica Richard Stația Laparoscopica Richard
Wolf (analogicul la 83931857) Wolf
(analogicul
la Wolf, modelul articolului
83931857),
modelul 83931857
articolului 300-401-289, 300760-005, 300-750-103
Specificația tehnică deplină Specificația tehnică deplină
Specificația tehnică deplină
propusă de „Labromed
propusă de „Endosolicitată de IMSP SCM
Laborator” SRL,
Chirurgie” SRL,
„Sfânta Treime”
Producătorul: Reger
Producător: Richard Wolf,
Medizintechnik, Germania
Germania
Lot nr. 25: Cablu monopolar pentru conectare 3 m, compatibil cu Stația Laparoscopică Richard
Wolf (analogicul la 815.033), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL
Cablu monopolar pentru Durabil, extrem de flexibil și Cablu monopolar pentru
conectare, 3 m, compatibil cu de înaltă calitate monopolar conectare, 3 m, compatibil cu
Stația Laparoscopica Richard rezectoscop
2
mm
– Stația Laparoscopica Richard
Wolf (analogicul la 815.033)
ValleylabL – 3 m Autoclav Wolf, modelul articolului
134C, modelul articolului 815.033
92013
Lot nr. 27: Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 8108.032), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL
Fir de coagulare (lungimea 3 De încredere și rezistență. Fir de coagulare (lungimea 3
m), compatibil cu Stația Fisură bipolară pentru mufe m), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf WOLF – Erbe VIO / ICC / Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 8108.032)
ACC; Storz, L – 3 m Autoclav modelul articolului 8108.033
134C, modelul articolului
92086
Lot nr. 44: Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC
303 (analogicul la 8108.152), câștigător a fost desemnat – „Labromed Laborator” SRL
Fir pentru coagulare (lungimea Durabil, extrem de flexibil și Fir pentru coagulare (lungimea
5
m),
compatibil
cu de înaltă calitate. Ștecher plat, 5
m),
compatibil
cu
electrocoagulatorul
Bowa pătrat – Erbe VIO / ICC / electrocoagulatorul
Bowa
ARC 303 (analogicul la ACC; StorzL – 5 m. Autoclav ARC 303, modelul articolului
8108.152)
134C, modelul articolului 8108.153
92016
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Lot nr. 45: Pensetă bipolară I (diametru 1 mm, lungimea 190 mm), compatibil cu Stația
Laparoscopică Richard Wolf (analogicul la 82930.0819), câștigător a fost desemnat – „Labromed
Laborator” SRL
Pensetă bipolară I (diametru 1 Se aplică generatoarelor HF și Pensetă bipolară (diametru 1
mm, lungimea 190 mm), RF. Izolare valoroasă. Ștecher mm, lungimea 190 mm),
compatibil
cu
Stația plat/ghidaj european lățimea compatibil
cu
Stația
Laparoscopica Richard Wolf vârfului – 1 mm, L1 – 195 Laparoscopica Richard Wolf,
(analogicul la 82930.0819)
mm, L2 – 8 mm, modelul modelul
articolului
articolului 95001
82930.0819

Operatorul economic contestator relatează că, prin anunțul de participare
autoritatea contractantă a stabilit un criteriu de obligativitate față de oferta de preț și
oferta tehnică ce urmau a fi prezentate de către toți ofertanții, și anume, acestea
obligatoriu urmau a fi semnate și ștampilate de către toți ofertanții.
Astfel, studiind ofertele de preț și ofertele tehnice prezentate de către „Medlux
Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL (Formularul F4.1 și Formularul F4.2),
„Endo-Chirurgie” SRL consideră că acestea nu întrunesc cerințele înaintate de către
autoritatea contractantă, față de acest tip de acte, deoarece nu sunt semnate și
ștampilate de către persoanele cărora le revine acest drept sau obligație, fapt ce
servește temei de neacceptare/respingere a ofertei neconforme.
Prin urmare, contestatorul a constat că, grupul de lucru a desemnat câștigători
pentru: lot nr. 3; lot nr. 4; lot nr. 5; lot nr. 6; lot nr. 7; lot nr. 8; lot nr. 9; lot nr. 10; lot
nr. 11; lot nr. 12; lot nr. 13; lot nr. 15; lot nr. 16; lot nr. 17; lot nr. 18; lot nr. 19; lot
nr. 20; lot nr. 21; lot nr. 25; lot nr. 27; lot nr. 44; lot nr. 45 – operatori economici care
au prezentat oferte neconforme și, care necesită a fi respinse și efectuată o reevaluare
a ofertelor corespunzătoare.
În drept, operatorul economic contestator are în vedere că potrivit art. 65 din
Legea nr. 131/15, grupul de lucru este obligat să evalueze și să compare ofertele
folosind modul si criteriile expuse în documentația de atribuire și nu va folosi nici un
alt criteriu neprevăzut. Criteriul de evaluare a ofertelor stabilit în documentația de
atribuire la licitația deschisă din speță este: prețul cel mai scăzut. Astfel, acesta
informează că potrivit art. 65 alin. (6), lit. b) din Legea nr. 131/15, autoritatea
contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor
expuse în documentația de atribuire.
Totodată, contestatorul susține că potrivit prevederilor art. 61 alin. (6) din legea
prenotaă, oferta, scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în
documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la
art. 32 alin. (7) și (11). Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în
mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă
recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace
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electronice. Astfel, contestatorul conchide că grupul de lucru era obligat să respingă
ofertele necorespunzătoare.
În concluzie, „Endo-Chirurgie” SRL menționează faptul că grupul de lucru
eronat a interpretat prevederile legislației în vigoare, care a dus la desemnarea
ofertelor necorespunzătoare drept câștigătoare.
Reieșind din cele expuse, contestatorul solicită:
- admiterea contestației;
- anularea deciziei de desemnare a câștigătorilor pentru: lot nr. 3; lot nr. 4; lot
nr. 5; lot nr. 6; lot nr. 7; lot nr. 8; lot nr. 9; lot nr. 10; lot nr. 11; lot nr. 12; lot nr. 13;
lot nr. 15; lot nr. 16; lot nr. 17; lot nr. 18; lot nr. 19; lot nr. 20; lot nr. 21; lot nr. 25;
lot nr. 27; lot nr. 44; lot nr. 45;
- evaluarea ofertelor pentru loturile menționate, aplicând criteriul de atribuire
și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire cu luarea în calcul a
motivelor de fapt și de drept expuse în prezenta contestație.
Argumentele autorității contractante:
IMSP SCM „Sfânta Treime”, prin punctul său de vedere, expus în scrisoarea nr.
01-13/1188 din 16.12.2019, informează că la 07.10.2019, pe portalul guvernamental
„MTender”, a fost lansată licitația deschisă nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019
privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical”, cu valoarea estimată a loturilor
în sumă de 850800 lei, criteriul de evaluare – prețul cel mai scăzut. Aceasta comunică
că în ziua deschiderii ofertelor, conform informației din SIA „RSAP” (MTender), la
licitația deschisă nominalizată au participat 4 operatori economici:
- Medlux Group SRL;
- Labromed Laborator SRL;
- Denolga Medical SRL;
- Endo-Chirurgie SRL.
Autoritatea contractantă menționează că în urma evaluării ofertelor, în baza
deciziei grupului de lucru au fost desemnați câștigători operatorii economici
nominalizați, după cum urmează:
1. Loturile nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12,
nr. 13, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 21 – „Medlux Group” SRL;
2. Loturile nr. 25, nr. 27, nr. 44, nr. 45 – „Labromed Laborator” SRL;
3. Loturile nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56 – „Denolga Medical” SRL;
4. Loturile nr. 14, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 28, nr. 29, nr. 30, nr. 31, nr.
32, nr. 33, nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37, nr. 38, nr. 39, nr. 40, nr. 41, nr. 42, nr. 43, nr.
46, nr. 47, nr. 48 – „Endo Chirurgie” SRL.
Cât privește pretențiile expuse de contestator cu privire la loturile contestate, se
menționează următoarele:
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1) pentru lotul nr. 3: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm,
lungimea 355 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
8962.6022); lotul nr. 4: Pensă de tip „Aligator” pentru nefroscop (diametru 3,5 mm,
lungimea 350 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
8962.6102); lotul nr. 5: Pensă pentru nefroscop (diametru 3,5 mm, lungimea 350
mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8962.601) –
IMSP SCM „Sfânta Treime” susține că bunurile menționate nu a fost solicitat ca
acestea să fie tip rotabile, deci nici nu poate fi temei de respingere. Sunt solicitați doar
parametrii tehnici pentru dimensiuni (diametrul și lungime) ale instrumentelor, deci
bunurile oferite corespund complet cerințelor caietului de sarcini;
2) autoritatea contractantă comunică că în caietul de sarcini a solicitat
analogicul unui instrument, respectiv aceasta menționează că o piesa analogică este
asemănătoare piesei originale însă la care sunt admise unele abateri, deci nu este
solicitat un instrument cu parametri ficși, ci analogici, ceea ce în viziunea autorității
contractante, de asemenea, se consideră acceptabil, după cum urmează:
- lotul nr. 6: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,67 mm,
lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
8962.6802);
- lotul nr. 7: Pensă de tip „Aligator” pentru ureteroscop (diametru 1,34 mm,
lungimea 550 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
8962.6112);
- lotul nr. 9: Foarfece curb (lungimea vârfului 5 mm / 23 mm, lungimea
instrumentului 310 mm / 330mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 8393.041 / 1257814);
- lotul nr. 10: Pensă în formă de piramidă (lungimea vârfului 5 mm / 26 mm,
lungimea instrumentului 310 mm / 330mm), compatibil cu Stația Laparoscopica
Richard Wolf (analogicul la 8393.482 / 1268013);
- lotul nr. 11: Knot pusher (nod împingător, diametru 5 mm, lungimea 330
mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.551 /
1264972);
- lotul nr. 12: Pensă cu cârlig / bețișor (diametru 5 mm, lungimea 340 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383.426). De
asemenea, cu privire la lotul prenotat, aceasta a mai adăugat că potrivit cerințelor
caietului de sarcini nu este solicitat ca instrumentul să dețină vârf de tip ac și deci
acesta nu poate fi motiv pentru descalificare;
- lotul nr. 15: Set Trocar (diametru de 20 mm, lungimea 100 mm) și stilet
(diametru 20 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard
Wolf (analogicul la 8923,013 / 8923.103);
- lotul nr. 16: Set Trocar (diametru de 5 mm, lungimea 100 mm) și stilet
(diametru 5 mm, lungimea 100 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard
10

Wolf (analogicul la 8921.013 / 8921.103);
- lotul nr. 17: Pensă disector laparoscopic (lungimea părții de lucru 18 mm,
lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 83941927);
- lotul nr. 18: Pensă disector celioscopic (lungimea părții de lucru 19 mm,
lungimea totală 450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 83942007);
- lotul nr. 19: Fibra optică de 50 (diametru 5 mm, lungimea 2,3 m), compatibil
cu Sursa de lumină Endolight Richard Wolf (analogicul la 806650231);
- lotul nr. 20: Pensă moale (lungimea părții de lucru 19 mm, lungimea totală
330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
83941817);
- lotul nr. 21: Pensă moale (lungimea părții de lucru 21 mm, lungimea totală
450 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la
83931857);
- lotul nr. 45: Pensetă bipolară I (diametrul 1 mm, lungimea 190 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 82930.0819).
3) autoritatea contractantă notează că nu sunt prezentate nici un motiv de
dezacord din partea operatorului economic „Endo-Chirurgie” SRL, respectiv aceasta
susține că bunurile propuse corespund pe deplin cerințelor caietului de sarcini, fără
abateri, după cum urmează:
- lotul nr. 8: Koher, cu dinți (lungimea vârfului 5 mm / 17 mm, lungimea
instrumentului 310 mm / 330 mm), compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf
(analogicul la 8393.485 / 1269906);
- lotul nr. 13: Cârlig cu coagulator (diametru 5 mm, lungimea 340 mm),
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8383,423 / 1265001;
- lotul nr. 25: Cablu monopolar pentru conectare, 3 m, compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 815.033);
- lotul nr. 27: Fir de coagulare (lungimea 3 m), compatibil cu Stația
Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 8108.032);
- lotul nr. 44: Fir pentru coagulare (lungimea 5 m), compatibil cu
electrocoagulatorul Bowa ARC 303 (analogicul la 8108.152).
Aprecierea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor:
Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/15, orice persoană care are sau a avut
un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul
procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept
al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii,
este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de lege.
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Analizând pretențiile formulate de către contestator, Agenția constată că „EndoChirurgie” SRL își manifestă dezacordul față de decizia autorității contractante de a
desemna în calitate de câștigători pe operatorii economici „Medlux Group” SRL și
„Labromed Laborator” SRL, întrucât formularul F4.1 „Specificații tehnice” și
formularul F4.2 „Specificații de preț” prezentate de către aceștia nu sunt semnate și
ștampilate de către persoanele cărora le revine acest drept sau obligație. De asemenea,
contestatorul critică faptul că „Medlux Group” SRL, desemnat câștigător pentru
loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 12; nr. 15; nr. 16; nr. 17;
nr. 18; nr. 19; nr. 21; respectiv și „Labromed Laborator” SRL, desemnat câștigător
pentru lotul nr. 45 – au propus bunuri care nu corespund cerințelor tehnice solicitate
de către autoritatea contractantă.
Procedând la examinarea în fond a contestației, Agenția reține că IMSP SCM
„Sfânta Treime” a publicat în Buletinul achizițiilor publice, pe portalul
guvernamental de acces online www.mtender.gov.md, la data de 07.10.2019, un
anunț de participare la procedura de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din
07.11.2019, privind achiziționarea „instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”.
Astfel, ce ține de criticele contestatorului cu privire la faptul că, atât „Medlux
Group” SRL, cât și „Labromed Laborator” SRL nu a semnat cu semnătură olografă
formularele F4.1 și F4.2, respectiv nu au fost ștampilate, Agenția va avea în vedere
prevederile art. 65 alin. (5) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia oferta, scrisă și
semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire
utilizând SIA „RSAP”. De asemenea, conform IPO 26.1 din Documentația standard
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, aprobată prin Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 173 din 05.10.2018, la caz documentația de atribuire, oferta, scrisă și
semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în
documentația de atribuire, utilizând SIA „RSAP” cu excepția cazurilor prevăzute la
art. 32 alin. (7) și (11) din Legea nr. 131/15.
Concomitent, Agenția va lua în considerare și prevederile art. 33 alin. (14) lit. i)
din Legea nr. 131/15, care reglementează obligativitatea garantării ca instrumentele
și dispozitivele utilizate pentru comunicarea prin mijloace electronice să asigure
depunerea ofertelor electronice prin aplicarea semnăturii electronice, iar în acest sens
este de menționat că SIA „RSAP” asigură posibilitatea semnării electronice a
ofertelor.
Totodată, în conformitate cu pct. 105 din Regulamentul privind modul de ținere
a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional
automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018, depunerea ofertei finale este precedată
în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia, iar potrivit pct. 121
din același regulament toate documentele ofertelor încărcate, precum și contractele
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rezultate în urma procedurii de achiziție urmează a fi semnate digital, utilizând
semnătura electronică avansată calificată.
Prin urmare, având în vedere faptul că procedura de achiziție publică din speță
s-a inițiat prin intermediul SIA „RSAP”, semnarea electronică a ofertelor reprezintă
mecanismul prin care este garantată respectarea condiției de validitate a
documentelor depuse de ofertanți.
Astfel, verificând pe pagina web guvernamentală: www.msign.gov.md,
formularele depuse de către „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL
prin intermediul SIA „RSAP” și menționate de către „Endo-Chirurgie” SRL în
contestație, se constată faptul că acestea sunt semnate electronic.
În acest context, relevante sunt prevederile art. 2 din Legea nr. 91 din 27.06.2014
privind semnătura electronică și documentul electronic, potrivit căruia: „document
electronic reprezintă o informație în formă electronică, creată, structurată, prelucrată,
păstrată și/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive
electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu legea nominalizată,
iar prin semnătură electronică se înțeleg date în formă electronică, care sunt atașate
la sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate ca metodă
de autentificare”, iar prin semnatar se înțelege persoana care deține un dispozitiv de
creare a semnăturii electronice și care acționează fie în nume propriu, fie în numele
persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entității pe care o reprezintă. Totodată,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din legea prenotată, documentul
electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după
efectele sale, cu documentul analog pe suport de hârtie, semnat cu semnătură
olografă.
Astfel, în aprecierea Agenției, semnătura electronică avansată calificată aplicată
pe un document electronic are aceiași valoare juridică cu semnătura olografă aplicată
pe un document pe suport de hârtie, fapt reglementat expres de art. 5 alin. (2) din
legea menționată, fiind utilizată ca mijloc de autentificare în SIA „RSAP” și de
semnare a documentelor aferente procedurilor de achiziții publice desfășurate prin
intermediul sistemului, respectiv, pretențiile contestatorului pe acest aspect sunt
apreciate ca fiind neîntemeiate și pe cale de consecință se resping pretențiile pentru
loturile nr. 8; nr. 13; nr. 20 – câștigător „Medlux Group” SRL, și loturile nr. 25; nr.
27; nr. 44 – câștigător „Labromed Laborator” SRL. În acest context, nu pot fi reținute
nici pretențiile contestatorului cu privire la aplicarea ștampilei, or, potrivit art. 3 alin.
(5) din Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,
întreprinderile și întreprinzătorii nu sunt obligați să dețină și să aplice ștampila
proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislația prevede necesitatea
aplicării ștampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerința se consideră
îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau
de către întreprinzător. Astfel, Legea nr. 845/1992 înlătură, prin norme permisive,
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obligația întreprinzătorilor de a deține și aplica ștampila proprie pe înscrisuri de orice
natură, în măsura în care documentele ofertei au fost semnate electronic cu semnătură
avansată de către persoana împuternicită.
Cât privește pretențiile contestatorului cu privire la desemnarea în calitate de
câștigător pe operatorul economic „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4;
nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; respectiv și
„Labromed Laborator” SRL, desemnat câștigător pentru lotul nr. 45 – ale căror bunuri
ofertate nu ar îndeplini cerințele tehnice solicitate în documentația de atribuire,
Agenția constată că autoritatea contractantă în anunțul de participare a făcut
descrierea bunurilor ce urmează a fi achiziționate aferent loturilor contestate indicând
parametri tehnici cu dimensiuni exacte și, în același timp, aceasta a indicat ca bunurile
să fie analogice cu un model anumit.
Astfel, la soluționarea contestației, Agenția va avea în vedere prevederile art. 37
alin. (1) din Legea nr. 131/15, potrivit căruia specificațiile tehnice ale bunurilor,
lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere
exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu,
stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite, cât și dispozițiile pct. 20
subpct. 1) și 5) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru
achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016, conform cărora
grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de
bunuri, lucrări și servicii, precum și elaborează documentația de atribuire și alte
documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică.
Concomitent, Agenția reține că conținutul documentației de atribuire, așa cum
aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatoriu, atât pentru
operatorii economici participanți la procedură, care potrivit art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 131/15 au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia,
cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii
de achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care
stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului
competitiv.
În acest sens, urmare a examinării ofertelor operatorilor economici desemnați
câștigători: 1) „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr.
9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; și 2) „Labromed Laborator” SRL
pentru lotul nr. 45, Agenția constată că primul a ofertat bunuri care nu respectă în
totalitate parametrii tehnici stabiliți exacți în documentația de atribuire (dimensiunile
exacte în mm indicate de către autoritatea contractantă). La acest aspect, Agenția
apreciază că odată ce autoritatea contractantă a prevăzut în anunțul de participare
pentru bunurile ce urmează a fi achiziționate, atât parametri tehnici exacți, cât și
faptul că acestea să fie analogice unor tipuri de modele concrete, operatorii economici
sunt obligați să respecte întocmai aceste cerințe, or, prin depunerea ofertelor, aceștia
14

și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele
expres detaliate în aceasta, iar prin necontestarea cu succes, în termenul legal, a
documentației de atribuire, aceasta și-a consolidat forța obligatorie, atât față de
operatorii economici interesați în elaborarea ofertelor, cât și față de autoritatea
contractantă în evaluarea lor, ceea ce la caz nu s-a întâmplat, în măsura în care,
bunurile ofertate de către „Medlux Group” SRL pentru loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr.
6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17; nr. 19; nr. 21; respectiv și
„Labromed Laborator” SRL pentru lotul nr. 45 – nu corespund cerințelor
documentației de atribuire și, pe cale de consecință, pretențiile contestatorului la acest
aspect sunt întemeiate. Prin urmare, Agenția constată că decizia grupului de lucru
privind desemnarea ofertei câștigătoare „Medlux Group” SRL și „Labromed
Laborator” SRL pentru loturile prenotate contravine art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea
nr. 131/15, care prevede expres că autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul
în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.
Cât privește pretențiile contestatorului cu privire la lotul nr. 18, Agenția constată
că ofertantul „Medlux Group” SRL a indicat în F4.1 coloana „Modelul articolului”
următoarele: 300-400-731; 300-660-005; 300-750-101, iar în coloana „Specificarea
tehnică deplină propusă de către ofertant” a indicat: „Pensă disector celioscopic
compatibil cu Stația Laparoscopica Richard Wolf (analogicul la 83942007)”. În astfel
de condiții, urmare a analizei broșurii anexate pentru articolele indicate de către
ofertantul desemnat câștigător în F4.1, se atestă că pentru articolul nr. 300-660-005
cu dimensiunile: diametrul – 5 mm și lungimea – 330 mm, nu corespunde cu
lungimea totală solicitată de către autoritatea contractantă: „...lungimea totală 450
mm”. Astfel, cu privire la acest aspect, se aplică aprecierea Agenției dată supra,
respectiv sunt admise și aceste pretenții ale contestatorului pe lotul prenotat.
Subsecvent, cu privire la pretențiile contestatorului în partea ce ține de lotul nr.
12, Agenția le apreciază a fi neîntemeiate, în măsura în care se constată că bunul
propus de către „Medlux Group” SRL îndeplinește cerințele cu privire la
dimensiunile exacte. În context, nu pot fi reținute argumentele contestatorului potrivit
cărora bunul propus de către ofertantul desemnat câștigător „nu este cu vârful de tip
ac”, din considerentul că o astfel de cerința expres nu a fost înaintată de către
autoritatea contractantă.
Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1), art. 82
alin. (1), art. 84 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (4) și alin. (9) din
Legea nr. 131/15, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor,
d e c i d e:
1. Se admite parțial contestația nr. 02/961/19 din 10.12.2019, depusă de către
„Endo-Chirurgie” SRL, pe marginea rezultatului desfășurării procedurii de achiziție
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publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, privind achiziționarea
„instrumentariu chirurgical pentru an. 2019”, inițiată de către IMSP Spitalul Clinic
Municipal „Sfânta Treime”;
2. Se anulează decizia nr. 50 din 04.12.2019 de atribuire a contractului în cadrul
procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, în partea ce
ține de loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17;
nr. 18; nr. 19; nr. 21; și nr. 45, inclusiv toate actele subsecvente, aferente loturilor
nominalizate;
3. Se obligă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, ca măsură de
remediere, în termen de până la 5 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze
ofertele „Medlux Group” SRL și „Labromed Laborator” SRL primite în cadrul
procedurii de achiziție publică nr. MD-1570456194096 din 07.11.2019, în partea ce
ține de loturile nr. 3; nr. 4; nr. 5; nr. 6; nr. 7; nr. 9; nr. 10; nr. 11; nr. 15; nr. 16; nr. 17;
nr. 18; nr. 19; nr. 21 și nr. 45, cu luarea în considerare a constatărilor din partea
motivată a prezentei decizii;
4. Se obligă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, în termen de 3
zile din data adoptării măsurilor de remediere dispuse prin prezenta decizie, să
raporteze Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor cu privire la
realizarea acestora.
Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia poate fi atacată în ordinea
contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun.
Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 30 de zile de la data comunicării.
Președintele completului

Alexandru CIUȘ

Membru

Iacob PLĂMĂDEALĂ

Membru

Petru OPREA
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