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MINISTERUL FINANȚELOR OFICIUL NAȚIONAL PENTRU 

ACHIZIȚII CENTRALIZATE 

 

COMUNICAT 

Referitor la procedura de achiziție prin negociere fără publicare a Teste rapide de determinare a 

antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă”  Cod CPV: 33141625-7 - Truse de 

diagnosticare (Rev.2), derulată de  ONAC în calitate de autoritate contractantă în numele și 

pentru Departamentul prntru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență 

La data de 17.12.2021, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a demarat procedura 

de achiziție prin lansarea invitației de participare cu nr. 5179/CN/17.12.2021 publicată atât 

pe site-ul oficial al instituției și pe platforma electronică SEAP precum și prin transmitere 

directă către un număr de peste 100 de operatorii economici parte dintre aceștia 

participanți la procedura anterioră.    

În același context și prin același document a fost comunicat de către DSU din cadrul MAI, 

valoarea estimată pentru produs respectiv 10 lei/buc fără TVA, precum și experții tehnici 

cooptați din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale care vor 

întocmi specificațiile tehnice și vor face parte din comisia de evaluare în cadrul procedurii. 

Prin strategia de achiziție adoptată la nivelul ONAC, s-au stabilit următoarele: 

- Împărțirea catității totale de 55.000.000 buc pe trei loturi distincte respectiv, LOT 

1- 18.500.000 buc cu termen de livrare 1-5 zile; LOT 2- 18.500.000 buc cu termen de 

livrare 6-10 zile; LOT 3- 18.000.000 buc cu termen de livrare 11-15 zile; 

- Factorii de evaluare respectiv componentă financiară cu o pondere de 70% și 

componenta tehnică cu o pondere de 30% defalcată (Specificitate (SpecP)-10%; Sensibilitate 

(SensP)-10% și Numar de componente atrusei/kit-ului de testare-10%); 

La data de 23.12.2021, a fost întocmit procesul verbal de deschidere a ofertelor prin care s-

a consemnat depunerea unui număr de 68 de oferte din partea operatorilor economici 

interesați după cum urmează: 

- LOTUL 1- 15 oferte cu termen de livrare între 1-5 zile; 

- LOTUL 2- 20 oferte cu termen de livrare între 6-10 zile;  

- LOTUL 3- 33 oferte cu termen de livrare între 11-15 zile. 

În urma procesului de evaluare tehnică și financiară a fost atribuit Lotul nr. 1 pentru 

cantitatea maximă de 18.500.000 buc unui număr de 4 operatori economici ai căror oferte 

au fost declarate admnisibile după cum urmează: 

Locul 1 - SC RCV Medical Health SRL pentru o cantitatea ofertată de 540.000 buc. 

Locul 2 - SC Sinofarm Romania SRL pentru o cantitate ofertată de 4.000.000 buc. 

Locul 3-  SC Best Achiziții SRL pentru o cantitate ofertată de 10.000.000 buc. 

Locul 4- Asocierea SC NMD ZET Zone SRL si Sinofarm DOO Beograd pentru o cantitate ofertată 

de 4.000.000 buc. 

Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență va 

încheia contractele subsecvente cu toți semnatarii Acordului Cadrul, în ordinea 

clasamentului până la concurența cantității maxime respectiv 18.500.000 buc. 
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MINISTERUL FINANȚELOR OFICIUL NAȚIONAL PENTRU 

ACHIZIȚII CENTRALIZATE 

Celelalte două loturi se află momentan în etapa de evaluare iar la data finalizării vor face 

obiectul unor noi comunicate postate atât pe site-ul propriu al instituției onac.gov.ro la 

rubrica Anunțuri publicitare cât și pe platforma electronică e-licitație.ro.  

 

 

 

Cornelia NAGY 

 

PREȘEDINTE 


