
Nr. Beneficiari

Codul 

Medicamentului

Denumirea Comuna Forma unif. Dozare Mod Admin Den. Comerc. Producator Un. mas. Nr. in 

ambalaj

Cantitate  

nr. ambalaj

Pret 

f/TVA

TVA Pret cu 

TVA

1 Centrul Consultativ 

Diagnostic Ministerul 

Apararii

1 9200700645 Allohol/Allochol (sau 

echivalentul)

Comprimate 80 mg+40 mg+5 

mg+25 mg

per os Allohol - 80 

mg+40 mg+5 

mg+25 mg

Vifiteh SAI, Rusia comprimat 50 500 0,388 0,031 0,419

2 Centrul de plasament 

pentru persoane 

vîrstnice şi persoane cu 

dizabilităţi Chişinău

1 9200700645 Allohol/Allochol (sau 

echivalentul)

Comprimate 80 mg+40 mg+5 

mg+25 mg

per os Allohol - 80 

mg+40 mg+5 

mg+25 mg

Vifiteh SAI, Rusia comprimat 50 2000 0,388 0,031 0,419

3 Centrul de plasament 

temporar pentru 

persoane cu dizabilităţi 

(adulte) Cocieri

1 2000050010 Taurinum+Crataegus 

sanguinea+Leonurus 

Cardiaca

Comprimate 867 mg+43 

mg+87 mg

per os Cratal - 867 

mg+43 mg+87 

mg

Centrul Ştiinţific de 

Producere "Uzina 

Chimico-

Farmaceutică 

Borsceagov" SAP, 

Ucraina

comprimat 20 960 2,346 0,1877 2,5337

        Nr._________ din ''_____''____________________ 2021  

Directorului Farmina ICS SRL

            Stimate domnule Director,

        Prin prezenta, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate Vă aduce la cunoștință că sunteți desemnat ciștigător în cadrul Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1625834824575 din 28.09.2021 (proces 

verbal din 25.10.2021) privind Achiziţionarea medicamentelor necesare instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) şi instituţiilor bugetare care prestează servicii medicale şi sociale pentru anul 2022 (Lista suplimentară), 

după cum urmează: 

Suma fara TVA Suma cu TVA

194,0000 209,5000

776,0000 838,0000

2 252,1600 2 432,3520



4 Centrul de reabilitare 

a persoanelor vîrstnice 

şi persoanelor cu 

dizabilităţi (adulte) 

"Speranţa"

1 9200700645 Allohol/Allochol (sau 

echivalentul)

Comprimate 80 mg+40 mg+5 

mg+25 mg

per os Allohol - 80 

mg+40 mg+5 

mg+25 mg

Vifiteh SAI, Rusia comprimat 50 1000 0,388 0,031 0,419

5 IMSP Institutul Mamei 

si Copilului

1 J06BA02 Immunoglobulinum 

humanum

Solutie perfuzabila 50 mg/ml 50 ml i/v Bioven Mono 

sol.perfuz. 5 % 

50 ml N1 - 5 % 

50 ml

SRL "Biopharma 

Plasma"

flacon 1 140 1942,15 155,372 2097,522

6 IMSP Spitalul Clinic 

de Psihiatrie

1 9200700645 Allohol/Allochol (sau 

echivalentul)

Comprimate 80 mg+40 mg+5 

mg+25 mg

per os Allohol - 80 

mg+40 mg+5 

mg+25 mg

Vifiteh SAI, Rusia comprimat 50 3000 0,388 0,031 0,419

Total

Cu respect,

Director adjunct,      

388,0000 419,0000

271 901,0000 293 653,0800

Conducătorul grupului de lucru Ala GOJAN

1 164,0000 1 257,0000

276 675,1600 298 808,9320

* În temeiul art. 32 Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, termenul de așteptare pentru semnarea contractelor constituie 11 zile; contractele de achiziții publice încheiate înainte de 

termenul indicat sunt lovite de nulitate.Vă atenționăm că în conformitate cu documentația standard, la momentul încheierii contractului operatorul economic desemnat câștigător va prezenta garanția 

de bună execuție aferentă  contractului/contractelor de achiziţii publice în adresa CAPCS. Contractele neînsoţite de garanţia de bună execuţie nu vor fi acceptate!  Totodată, în termen de 5 zile de la 

data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 

situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Finanțelor nr. 145/2020.

** Semnarea contractelor va începe la data de 06.11.2021, iar numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractelor (semnate atît de operatorii economici desemnaţi câștigători, cît și de 

beneficiari) la sediul CAPCS este de 20 zile (data-limită – 25.11.2021). Vă informăm în privinţa posibilităţii semnării contractelor prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, cu excepţia 

contractelor care trebuie înregistrate obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în conformitate cu actele normative în vigoare. În cazul contractelor semnate pe suport de 

hîrtie (prin aplicarea semnăturii şi ştampilei părţilor semnatare) se va indica data semnării contractelor - 08.11.2021. 


