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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
                      
 

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2, 

Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md 

https://capcs.md 
 

Nr. Rg02-4792 din ”14”  noiembrie 2022 

OE participanți la procedura de achiziție 

IMSP Institutul Oncologic 

            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-1661514529391 din 26.08.2022 privind 

Achiziționarea seturilor de teste FOBT pentru depistarea sângelui ocult în mase fecale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic Vă comunică decizia din 

14.11.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

Nr. 

Lot 
Denumire Lot 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea 
Preţ unitar 

(fără TVA) 

Preţ unitar 

(cu TVA) 

Suma 

(fără 

TVA) 

Suma (cu 

TVA) 

Model art/ Țara de origine/ 

Producător 
Ofertant 

1-

29391 

Set FOBT ( test Imunologic 

de depistarea sângelui ocult în 

masele fecale) 
bucată 9220 10,459 11,296 96434,750 104146,354 

RapidFor FOB Rapid Test Kit 

VMD09-01 N1/ Vitrosens  

Biyoteknol oji Ltd. Sti./Turcia 

DITA 

ESTFARM 

S.R.L 

 

Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld nu a fost acceptată în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum 

umează s-a solicitat kit-uri ambalate individual ce vor conține: Dispozitiv FOB test (cartuș); Tubul de colectare a probei; Instrucțiune de utilizare s-a ofertat kit a câte 40 de teste, 

conform mostrei prezentate și catalogul producătorului Turklab. 

  În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de 

aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat 

începând cu data de 22.12.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

 
Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                                   Gheorghe GORCEAG 

 

Ex: Botica Aurelia 
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