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  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 nr. ocds-b3wdp1-MD-1652193203625 privind "Achiziţionarea 

consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului 

Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2022 (repetat) ", și a deciziei Nr. 03D-488-22 din 10.08.2022 

pentru lotul 17 Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman,  emisă de Agenţia Națională pentru 

Soluționarea Contestațiilor, vă informează despre decizia nr. 2  de reevaluare a ofertelor din 09.09.2022 după 

cum urmează: 

Oferta operatorului economic Imunotehnomed SRL nu a fost acceptată în temeiul art. 17 alin. (5) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ca urmare a solicitării clarificărilor pentru bunul ofertat cu codul 

(07TBFA30C), operatorul economic a prezentat documente confirmative pentru un bun cu alt cod (07TBFA30). 

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a 

Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 

Specificacitatea minim 98% , s-a oferit Specificacitatea 98,8% pentru TB1, 97,6% pentru TB2, general pentru 

QFT-Plus 97,6%. 

De asemenea, CAPCS în calitatea sa de autoritate contractactantă aduce la cunoștință despre faptul 

anulării lotului 17 Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea 

nr. 131/2015 potrivit căruia - există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de 

atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul 

că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, 

autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la 

încălcarea principiilor prevăzute la art. 7. 

În specificațiile tehnice vor fi operate următoarele modificări: 

Sensibilitatea minim 95% Specificacitatea minim 95%. Setul include tuburi pentru sânge, iar în cazul în care 

ele sunt fără vacuumare, este necesar de a include în ofertă Tuburi vacuumate cu litiu-heparină sau heparină 

sodică de 6 ml pentru colectarea sângelui. 

Astfel, se anulează lotul 17 Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman în temeiul art. 71 (1) lit. d) și g) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

         Totodată, menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică. 
 

 

Președintele grupului de lucru                                                                 Gheorghe GORCEAG 
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