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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. Rg02-4902 din 25.11.2022 

 

Operatori economici participanți 

 

Comisia de specialitate în domeniul 

Hematologie și Transfuziologie  a Ministerului Sănătății  

 

Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui   

E-mail: singe@ms.md 

 

Copie: Ministerul Sănătății 

   

            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. MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1662133727713 

Achiziția Testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la 

prima etapă de triere și la a doua etapă de triere, întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse 

sanguine” conform necesităților pentru anul 2023, vă comunică decizia nr.1 din 25.11.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează: 

 

Nr. 

Lot 

cod 

Denumire Lot 
unitatea de 

măsură 
Cantitatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma (fără 

TVA) 

Suma 

(cu 

TVA) 

Model art/ Producător/ 

Țara de Origine 
Ofertant 

1 
1-

27713 
Lotul 1 Teste pentru 

tehnologia de 
test 280625 16,90 18,2520 

4 742 

562,50 

5 121 

967,50 
Teste: 2G22-30 ARCHITECT 

HBsAg Qualitative II - 

GBG-

MLD SRL 

mailto:office@capcs.gov.md
https://capcs.md/
mailto:singe@ms.md


Page 2 

 

examinare de laborator 

a donatorilor de 

sânge/componente 

sanguine și 

sângelui/componentelor 

sanguine donat la prima 

etapă de triere 

70200 teste; 

6C37-33 ARCHITECT Anti-

HCV -70375 teste; 

8D06-42 ARCHITECT Syphilis 

TP -70375 teste; 

4J27-32 ARCHITECT HIV 

Ag/Ab Combo -69675  

teste;/ABBOTT  

GmbH/Germania 

/Irlanda 

2 

2-

27713 

Lot. 2 Teste pentru 

tehnologia de 

examinare de laborator 

a donatorilor de 

sânge/componente 

sanguine și 

sângelui/componentelor 

sanguine donat la a 

doua etapă de triere 

test 15360 604,23 725,07 
9 984 

000,00 

11 137 

075,20 

cobas TaqScreen MPX v 2.0  

(05969492190/05969484190); 

T SCRN MPX v 2.0 

CONTROL (  

05965390190/05965411190); 

*Kit  

cobas t-scrn wash rgt 

04404220190;  

*Tip CORE TIPS with Filter, 1 

ml  

04639642001; SPU 

03755525001; K tube Rack 

03137082001; Tip-K 1,2  

mm ID Box of 12x36 

03287343001;  

* Wastebag Biohazard 

03127575001;  

*Plate Deepwell 2.2 ml w.BC-

Label;/Roche  

Molecular  

Systems, Inc  

(Roche  

Diagnostics  

GmbH) 

/SUA  

(Germania) 

IM Becor 

SRL 

Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Pentru lotul 2 nr. Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor 

sanguine donat la a doua etapă de triere 

- 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 Produs diagnostic: specificitate clinica - 99,98%, s-a oferit specificitate clinica - 99,9 %. 
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În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)  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 07.12.2022, după expirarea termenului de așteptare. 

     

 

 

    

            

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                  Gheorghe GORCEAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Irina Arvinte 

Te: 022 222 364 
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