
ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Nr. 35 din  09 decembrie 2022                   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Cahul 

Localitate Mun.Cahul 

IDNO 1009603003860 

Adresa Str.Ștefan cel Mare,23 

Număr de telefon/fax 0299/2-24-48 

E-mail - 

Adresa de internet Spital.md 

Persoana de contact  Arteni Tatiana 

Tipul autorității contractante și obiectul 

principal de activitate  
(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă 

formă de achiziție comună) 

Instituția Publică Medicală 

2. Date cu privire la procedura de atribuire 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Justificarea alegerii procedurii de atribuire  
(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare) 

 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □         

Obiectul de achiziție Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023 

Anunțul de participare 

 

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 

Data publicării: 24.10.2022 

Link:  https://achizitii.md/ro/public/tender/21066037 

Criteriul de atribuire utilizat Prețul cel mai scăzut □ 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire utilizate 

Acord-cadru □  

Sistem dinamic de achiziții □  

Licitație electronică □  

Nr. oferte primite Total: 67 

De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și 

mijlocii: 67 

De la operatori economici dintr-un alt stat:  

Pe cale electronică: 67 

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru: 

În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului 

de lucru nr. 45 din 30 noiembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru ofertantului: 

Denumire SRL GBG-MLD 

IDNO 1003600117582 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chisinau, str.Albișoara 64/2,Tel.022/54-73-73, e-mail: 

office@gbg.md 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        



Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Denumire SRL Biosistem-MLD 

IDNO 1010600028048 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str. Albișoara 16/1 of.7 

Tel.022/808-719, e-mail:biosystem.mld@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □               

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Denumire SRL Sanmedico 

IDNO 1003602008154 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str.A.Corobceanu,7A Tel.022/62-30-32e-

mail:sanmedico.office@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Denumire SRL Dac-Spectromed 

IDNO 1002600042432 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, str.N.Testemițanu,37 Tel.022/57-49-00, e-

mail:office@dacspectromed.com 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □               

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Denumire SRL Ecochimie 

IDNO 1002600052156 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mun.Chișinău, bd.Cuza Vodă 5/1 bir.403 

Tel.022/109-111, e-mail:info@ecochimie.md 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

 

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □       

  

Denumire SRL Lifemed Group 

IDNO Mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor,9 Tel.079511992, e-

mail:lifemedgr@gmail.com 

Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

1016600014720 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Denumire SRL Belnis 

IDNO 1002600002265 



Date de contact  
(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web) 

Mum.Chișinău, str.Petricani 19/1 

 Tel.022/29-56-11, e-mail:belnismanager@gmail.com 

Întreprindere mică sau mijlocie  Da □        

Asociație de operatori economici   
(societate mixtă, consorțiu sau altele)  

Nu □        

Subcontractanți 
(denumirea, valoarea și procentul din contract) 

Nu □      

Loturile atribuite: 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor 

Cod CPV Cantitate/ 

Unitate de 

măsură 

Nr. și data 

contractului 

Suma, 

inclusiv TVA 

1 Lotul 1: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru 

Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, de tip închis 

GBG-MLD SRL 

Nr. 2 din 09.12.2022 

820 362,00 

 Soluţie pentru spălare de sistem  33600000-6 8 L 
 Hipoclorid 0,5%, soluţie pentru spălare de sistem 

pentru PRO M 
33600000-6 

12 L 

 ALT (TGP) 33600000-6 8000 ml 
 AST (TGO) 33600000-6 7000 ml 
 Bilirubina totala  33600000-6 12000 ml 
 Bilirubina  directa 33600000-6 12000 ml 
 Albumina 33600000-6 2000 ml 
 Calciu Arsenazo 33600000-6 2000 ml 
 Creatinina Jaffe 33600000-6 5000 ml 
 Gamma GT 33600000-6 2500 ml 
 Fier 33600000-6 2500 ml 
 Magneziu  33600000-6 1500 mș 
 Fosfataza alcalină 33600000-6 1500 ml 
 Proteina totală 33600000-6 2000 ml 
 Fosfor 33600000-6 1500 ml 
 Creatinin fosfo kinaza (CK-NAC) 33600000-6 1000 ml 
 Creatinin fosfo kinaza MB (CK-NAC-MB) 33600000-6 500 mlo 
 CK-MB control 33600000-6 1 set 
 Trigliceride 33600000-6 2500 ml 
 Amilaza 33600000-6 8000 ml 
 Glucoza 33600000-6 14000 ml 
 Urea 33600000-6 6000 ml 
 Acid uric 33600000-6 2000 ml 
 Colesterol 33600000-6 3000 ml 
 Lactat dehidrogenaza (LDH) 33600000-6 500 ml 
 Lipaza 33600000-6 500 ml 
 HDL  colesterol (R1 + R2) cu calibrator 33600000-6 9 set 
 LDL colesterol (R1 + R2)  cu calibrator 33600000-6 9 set 
 Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent 33600000-6 5 set 
 Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator 33600000-6 1 set 
 Hemoglobina glicozilată HbA1C control nivel 

scăzut, şi nivel patologic înalt 
33600000-6 

1 set 

 Multicalibrator  universal  pentru biochimie  bazat  

pe ser uman 
33600000-6 

180 ml 

 Material de control pentru biochimie nivel I, bazat 

pe ser urman 
33600000-6 

400 ml 

 Material de control pentru biochimie nivel II, bazat 

pe ser uman 
33600000-6 

400 ml 

 Lotul 2: Piese de schimb și consumabile/accesorii pentru analizator biochimic automat 

SELECTRA PRO M, Selectra PRO  de tip închis 

 2.1 Set de menetenanţă anual pentru PRO M 33600000-6 1 set 
 2.2 Set de menetenanţă anual pentru PRO XS 33600000-6 1 set 
 2.3 Set de menetenanţă anual pentru PRO XL 33600000-6 1 set 
 2.4 Rotor cuvetă  pentru PRO M (3 rotore în set) 33600000-6 8 set 
 2.5 Rotor cuvetă  pentru PRO XS (15 rotore în set) 33600000-6 5 set 
 2.6 Cuve pentru analizatorul biochimic, vol. 1,5 ml 33600000-6 10000 buc 
 Lotul 6: Reagenți/consumabile  de ionogramă și materiale de control pentru analizatorul 

automat ionoselectiv EasyLyte 

 6.1 Soluție ionogramă/electroliți pentru  analizorul  

ionoselectiv EasyLyte K/Na, cartuș 800 ml inclus, 
gata de lucru . 

33600000-6 
5 buc 

 6.2 Soluție enzimatică de spălare zilnică a analizorul  

ionoselectiv EasyLyte K/Na, kit 100 ml 

33600000-6 
3 buc 

 6.3 Material de control în 3 nivele pentru analizorul 

EasyLyte K/Na 

33600000-6 
2 set 

 6.4 Set de mentenanţă anual pentru analizatorul 

ionoselectiv EasyLyte, K/Na, 

33600000-6 
1 set 



 6.5 Solution valve 33600000-6 1 buc 
 6.6 Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte 

,,K’’ 

33600000-6 
1 buc 

 6.7 Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte 
,,Na’’ 

33600000-6 
1 buc 

 6.8 Electrod pentru analizorul ionoselectiv EasyLyte  

de referință 

33600000-6 
1 buc  

 Lotul 8: Reagenți imunologici pentru investigații imuno-diagnostice ELISA 

 HBs Ag (96 teste) 33600000-6 8 set 
 HBs Ab (96 teste)  33600000-6 5 set 
 HBe Ag +Ab (96 teste) 33600000-6 2 set 
 HBcor sumar (96 teste) (HbcAb) 33600000-6 8 set  
 HCV sumar (96 teste) 33600000-6 5 set 
 HDV sumar (96 teste) 33600000-6 5 set  
 D-dimer (cantitativ,  ELISA) 33600000-6 30 set 
 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru 

laborator 

33600000-6  

 Termohîrtie pentru analizator hematologic 
semiautomat PCE 210, lăţime 5,5 cm 

33600000-6 250 buc 

 Planșetă din polipropilen de culoare albă pentru 

aprecierea grupelor sanguine 10 probe simultan, cu 
godeurile adînci. 

33600000-6 20 buc 

2 Lotul 3: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigații hematologice pentru Analizator 

5 Diff BC-5150  tip deschis. 

SRL Biosistem  

Nr.3 din 09.12.2022 

296 908,30 

 Soluţie Diluent (set 20 L canistra) 33600000-6 55 set 
 DIFF Lyse (set 500 mlx4) flacon  33600000-6 20 set 
 LH Lyse (set 100 mlx4) flacon 33600000-6 20 set 
 Probe Cleanser (set 50 ml) flacon 33600000-6 35 set 
 BC-5D Hight/Normal/Low/En 3 ml*3, flacon 33600000-6 52,5 set  

3 Lotul 7: Specificaţii standard a reagenţilor pentru investigaţii la sistemul de coagulare a 

sîngelui (hemostază) 

SRL Sanmedico 

Nr.4 din 09.12.2022 

122 747,40 

 Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) 

leofilizat, ambalaj 10fl x 10m l (set-2000 teste) 

33600000-6 
8 set 

 Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), 
leofilizat, ambalaj 10fl x 5 ml   (set-2000teste) 

33600000-6 
4 set 

 IBS Buffer pentru fibrinogen, 1fl 125ml (1000 teste) 33600000-6 10 buc 
 Set pentru determinarea timpului trombin (TT),  

leofilizat ambalaj 10fl x 2ml (set-800 teste)       
33600000-6 

1 set 

 Set pentru determinarea APTT-S +calciu, (APTV) 

lichid, ambalaj 5fl x 5ml ,5fl x 5ml calciu (set-800 
teste)             

33600000-6 
1 set 

 Plasma de control  normală human cu parametri PT, 

APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml. 

33600000-6 
5 ml 

 Plasma de control patologica human cu parametri  
PT, APTT, TT, FIB. Ambalaj 1ml 

33600000-6 
5 ml 

 Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors 

, PC, PS, AT pentru coagulometru. Ambalaj 1ml 

33600000-6 
2 ml 

 Cuvete de reacție pentru coagulometru cu codul de 
bare originale de la producator   

33600000-6 
18000 buc 

 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator 

 Teste pentru determinarea a 11  parametri în urină 
(Mission test): leucocite, nitraţi, urobilinogen, 

protein. pH, eritrocite, densitate relativă, corpi 

cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic. (100 
teste/set) 

33600000-6 

150 set  

 Troponina T / I 33600000-6 2000 set 
4  SRL Dac- 

Spectromed 

Nr.5 din 09.12.2022 

138 153,60 

 Proteina C reactivă, metoda latex, 100 teste 33600000-6 65 set 

 Factor Reumatoid, metota latex, 100 teste 33600000-6 10 set 

 ASLO, metoda latex, 100 teste 33600000-6 10 set 

 D-dimeri casete  33600000-6 3000 set 

5 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator SRL Ecochimie  

Nr.6 din 09.12.2022 

125 803,20 

 Markere permanente pentru sticlă (pentru laborator) 

culoare  negru (CD/DVD/BD)-PEN 
33600000-6 

150 buc 

 Cutii de incinerare material  biologic, din carton, 

volum 7,5 litri. Obligatoriu de culoare galbenă, cu 
instripția PERICOL BIOLOGIC! 

33600000-6 
2500 buc 

 Hîrtie de filtru 33600000-6 25 kg 

 Hîrtie de kraft 33600000-6 10 kg 

 Lanțete (albastre)  21G automate (1,8mm),  
Lancets,  pentru recoltarea sîngelui din deget la 

analiza generală a sîngelui 

33600000-6 
15000 buc 

 Slaid plnaşete  pentru citirea sedimentului  urinar 

cu 10 locuri pentru citire, prevăzute cu grilaj 
(cameră de numărat) 

33600000-6 
7000 buc 

 Soluţie Peroxid de hidrogen 32-35%  33600000-6 150 kg 



 Container deseuri medicale ascutite 2 L (căldărușe 

galbene din plastic) 

33600000-6 
10 buc 

6 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator SRL LifeMed Goup 

nr.7 din 09.12.2022 

20 957,82 

 Capilare cu anticoagulant K3 EDTA pentru 

recoltarea sîngelui din deget, vol 0,1ml (100 mcl) 
33600000-6 

5000 buc 

 Ansă microbiologică nesterilă, din masă plastică 33600000-6 3000 buc 

 Dozator multicanal (8 canale) 33600000-6 2 buc 

7 Lotul 9:Veselă și articole de ustensilă pentru laborator SRL Belnis 

Nr.8 din 09.12.2022 

5 016,00 

 Pungi pentru material  biologic, din polietilenă, 

volum 7-8 litri. Obligatoriu de culoare galbenă, cu 
instripția PERICOL BIOLOGIC! 

33600000-6 
2500 buc 

 Container deseuri medicale ascutite 5 L (căldărușe 

galbene din plastic) 

33600000-6 5 buc 

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte. 

4. Alte informații: 

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect 

și/sau un program finanțat din fonduri ale UE 

Nu □         

Da □         

Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la 

care se referă anunțul respectiv 

Nu □         

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, 

MD-2001; 

tel/fax: (022) 820 652, 820-651  

e-mail: contestatii@ansc.md 

pagina web: www.ansc.md 

Alte informații relevante  

 

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________Lilia Postolachi             L.Ș. 

 
 

 

Notă:  Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achiziţiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite 

informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin 

încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui 

contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice). 
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