Aparat de testare pentru detecÈ›ia COVID-19, la Spitalul
JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti
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Luni 27 aprilie 2020, a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul procedurii derulatÄƒ de Spitalul JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ Pite
pentru achiziÈ›ia unui Sistem Real-Time PCR È™i kit pentru detecÈ›ia COVID ? 19. Potrivit managerului unitÄƒÈ›ii sanitar
Adriana Molfea, au fost înscriÈ™i în SICAP trei ofertanÈ›i, însÄƒ, la momentul deschiderii ofertelor, a rÄƒmas o singurÄƒ o
depusÄƒ. În urma verificÄƒrii ofertei din punct de vedere al DUAE, cât È™i tehnic È™i financiar, s-a constatat cÄƒ oferta es
admisibilÄƒ. Astfel, potrivit procedurii, operatorul urmeazÄƒ sÄƒ depunÄƒ documentele în termen de trei zile în vederea înch
contractului.

Procedura de achiziÈ›ie a întregului sistem de testare, împreunÄƒ cu toate echipamentele conexe indispensabile, a fost una
anevoioasÄƒ întrucât s-a supus rigorilor È™i termenelor impuse de legislaÈ›ia în vigoare. Mai mult, procedura a fost îngreuna
faptul cÄƒ la nivel mondial a existat o cerere foarte mare raportatÄƒ la un numÄƒr limitat de furnizori, fapt ce a generat o lup
între toÈ›i cei care au dorit sÄƒ achiziÈ›ioneze astfel de aparate de testare. ÎnsÄƒ, prin implicarea conducerii Spitalului JudeÈ
de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti È™i prin sprijinul financiar al Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ™, s-a reuÈ™it ca unitatea sanitarÄƒ sÄ
sistem complet de testare pentru detecÈ›ia COVID-19

"FelicitÄƒri conducerii Spitalului JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti, în special doamnei manager Adriana
Molfea È™i echipei din cadrul Departamentului de AchiziÈ›ii Publice, pentru implicarea È™i
perseverenÈ›a în gestionarea procedurii de achiziÈ›ie a sistemului de testare Real-Time PCR. Nu a
fost uÈ™or, mai ales cÄƒ, dupÄƒ cum bine È™tim cu toÈ›ii, în sistemul public toate achiziÈ›iile se supun un
reguli stricte, impuse de legislaÈ›ia în domeniu. SperÄƒm ca ofertantul sÄƒ depunÄƒ în cel mai scurt timp
toate documentele în completare, astfel încât sÄƒ se încheie contractul È™i sÄƒ putem pune în funcÈ›iune
laboratorul." - Dan Manu, preÈ™edintele C.J. ArgeÈ™.

Pentru achiziÈ›ia sistemului de testare Real-Time PCR, Consiliul JudeÈ›ean ArgeÈ™ a alocat Spitalului JudeÈ›ean de UrgenÈ
PiteÈ™ti cofinanÈ›are în valoare totalÄƒ de 505.000 lei. De asemenea, la ultima È™edinÈ›Äƒ a Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ
suma de 100.000 lei pentru Spitalul JudeÈ›ean de UrgenÈ›Äƒ PiteÈ™ti în vederea realizÄƒrii infrastructurii (Laborator de Bio
MolecularÄƒ) necesarÄƒ punerii în funcÈ›iune È™i exploatÄƒrii aparatului Real-Time PCR utilizat pentru determinarea infe
COVID-19, cât È™i pentru achiziÈ›ia de bunuri È™i servicii necesare pregÄƒtirii spitalului pentru limitarea rÄƒspândirii epi
COVID-19.

