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 Nr. Rg02-572 din 26.01.2023    

Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui   

         

            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-1672407007150  privind privind Achiziţionarea 

centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2023 (repetat), 

vă comunică decizia nr.1 din 26.01.2023 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 

2 

2-

07150 

Card cu gel pentru 

identificare antigene ABO 

si Rhesus D 

buc 96 145,35 174,42 13 953,60 16 744,32 

DiaClonABO/R 

h (001324) 

Franța Bio-Rad 

SC"Imunotehnomed"SRL 

Se anulează lotuurile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă: 

Lotul 1 Reagent monoclonal anti-A1  

Lotul 3 Soluţie cu putere ionică scăzută (LISS), tip I 

Lotul 4 Solutie  cu putere ionică scăzută (LISS), tip II 

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS  va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după 

reconfirmarea cantităților și a specificațiilor tehnice. 
În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3), lit. b)  din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va fi semnat începând cu data de 27.01.2023, iar contractul 

de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS. 

Notă: Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru 

care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale . Respectiv, operatorul economic, SC"Imunotehnomed"SRL, urmează să prezinte dovada 

înregistrării dispozitivele medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termen de maxim 15 zile din data prezentei solicitări (26.01.2023). 

               

                  

        Președintele grupului de lucru                                                                                                                                                  Gheorghe GORCEAG 
 
Ex. Irina Arvinte 
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