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         Suplimentar la scrisoarea nr. Rg02-1947 din 11.07.2022, 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 nr. ocds-

b3wdp1-MD-1655880019735 din 22.06.2022 privind Achiziţionarea dispozitivelor medicale (testelor) 

pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 

(repetat 4), vă comunică decizia  grupului de lucru nr. 2 din 11.07.2021, privind reevaluare ofertelor 

pentru lotul nr. 2, ca urmare a dezacordului depus de către operatorul economic Biosistem-MLD SRL 

din 07.07.2022, după cum urmează: 

          Se anulează lotul nr. 2 Teste rapide pentru determinarea HBsAg, în temeiul art. 71 (1) lit. g) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că la momentul publicării procedurii de 

achiziție, în DUAE a fost indicat eronat nr. procedurii de achiziție de către autoritatea contractantă. 

         În același timp, CAPCS va include lotul anulat în procedura de achiziți nr.  ocds-b3wdp1-MD-     

1657204084042 Achiziţionarea dispozitivelor medicale, teste și consumabilelor de laborator pentru 

realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat 5), 

publicată la data de 08.07.2022 în cadrul sistemului de achiziții electronice M-tender. 

  Totodată, decizia grupului de lucru pentru lotul nr. 1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ 

în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”,) din 06.07.2022, 

ramâne neschimbată. 

    Link procedură https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657204084042?tab=contract-notice 

               

 

              Președintele grupului de lucru                                                                                    Gheorghe GORCEAG 
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