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INVITAȚIE LA NEGOCIERE 

 

Invitaţie la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 

participare nr. 21/08 din 22 septembrie 2021 

 

1. Autoritatea contractantă 

  

Denumirea autorităţii contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 

Sănătate 

Cod fiscal: 1016601000212 

Adresa juridică: mun. Chişinău, str. G. Vieru 22/2 

Date de contact: tel/fax (022) 222-445; e-mail: office@capcs.md 

 

2. Obiectul, locul, modul de deschidere, data şi ora limită de 

depunere/deschidere  

a ofertelor preliminare/finale. 

 

 

 

Pentru depunerea ofertelor, 

adresa autorităţii 

contractante/organizatorului 

procedurii este: 

Adresa: mun. Chişinău, str. G. Vieru 22/2 

Tel: (022) 222-490  

E-mail: office@capcs.md 

 

 
Obiectul contractului de 

achiziție publică 

Achiziționarea medicamentelor conform necesităților 

instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2021 

(lista suplimentară 3) 

 
Limba de redactare a 

ofertelor: 
De Stat 

 

Data și ora limită de 

depunere a ofertei 

preliminare 

Data: 22 septembrie 2021, ora 10.00 

 
Locul de depunere a 

ofertei 

Pe suport de hîrtie la adresa: mun. Chișinău, or. Chișinău, str. 

G. Vieru 22/2, scara 1, et.II, biroul de secretariat 

 
Data și ora de deschidere a 

ofertei/ofertelor preliminare 
Data: 22 septembrie 2021, ora 10.00  

 Locul de deschidere  mun. Chişinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 

 Modul de deschidere Cu participarea operatorilor economici 

 

Rundele de negociere vor 

avea loc la adresa autorităţii 

contractante/organizatorului 

procedurii: 

 mun. Chişinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 
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Data și ora lansării 

rundelor de negocieri, 

durata acestora 

Data: 22 septembrie 2021 ora 10.00 

 

 

Numărul de runde de 

negociere cu fiecare 

operator economic 

1 

 

 

3. Criterii și cerințe de calificare 

 

Nr. 
Denumirea 

documentului/cerinţelor 
Cerinţe suplimentare 

1 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ 

extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – 

copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. Operatorul economic 

nerezident va prezenta documente din ţara de 

origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare 

ori apartenenţa din punct de vedere professional, 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului 

2 Oferta Formularul ofertei F3.1 – original – confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei participantului 

3 Raportul financiar Ultimutul raport finaciar/situația financiară – Copie 

– confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului 

4 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform 

formularului F 3.2 din documentația standard, 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului 

5 Licenţa de activitate farmaceutică - copie – confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului 

6 Lista fondatorilor operatorilor 

economici 

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmat 

prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului 

7 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – copie – 

confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului 

8 Certificat privind lipsa sau 

existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea 

certificatului – conform cerinţelor Serviciul Fiscal 

de Stat al Republicii Moldova), valabil la data 

deschiderii ofertelor – copie – confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei participantului 

9 Formularul ofertei F4.1 - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei 

participantului 

10 Specificatii de pret F 4.2 Specificația de preț – confirmată prin aplicarea 

semnăturii și ștampilei participantului 

11 Document Unic de Achiziții 

European (DUAE) 

Completat conform cerințelor, cu aplicarea 

suplimentară a semnăturii și ștampilei 

participantului; 
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12.  Declarație privind termenul de 

valabilitate restant la momentul 

livrării medicamentului 

Declarație  prin care se garantează că termenul de 

valabilitate restant al medicamentului la momentul 

livrării va constitui nu mai puțin de 60% din cel 

inițial în cazul în care medicamentul are un termen 

de valabilitate total de 2 ani și mai mult și nu mai 

puțin de 80% din cel inițial în cazul în care 

medicamentul are un termen de valabilitate total de 

pînă la 2 ani – confirmat prin aplicarea semnăturii și 

ștampilei participantului. 

13. Nota Se vor accepta doar medicamente autorizate în 

Republica Moldova la momentul deschiderii 

ofertelor. 

 

 

 

4. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare 

 

 

3.1. 

Criteriul de evaluare 

aplicat pentru adjudecarea 

contractului va fi: 

 

1. Prețul cel mai scăzut) fără TVA, cu corespunderea 

tuturor cerințelor. 

2. Livrarea în termen de 10 zile de la solicitare   

 

 

 

 
Conducătorul grupului de lucru:   
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