
Anexa nr. 3 

la Documentația standard din  

Ordinul Ministrului Finanțelor 

nr. 115 din 15 septembrie 2021 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ETAPELE DE PRESELECȚIE/LA PROCEDURILE NEGOCIATE 

 

privind “Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național Combaterea Cancerului pentru anul 2022 (repetat 

4)” 
   (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție  Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 
    (tipul procedurii de achiziție) 

1. Denumirea autorității contractante: Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 

2. IDNO: 1016601000212 

3. Adresa:   MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 

4. Numărul de telefon/fax: 022-222-445; 022-222-490 

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; https://capcs.md/ 

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: https://capcs.md/anunturi-licitatii-

1-3/) 

7. Anunțul de participare: Nr. -, Data publicării: -, Link: -. 

8. Cumpărătorul invită candidații selectați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: 

 

Nr. 

d/o 
Cod CPV Denumirea bunurilor/ serviciilor Unitatea de măsură Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referință 

1  Morphinum 10 mg/1 ml    

mailto:office@capcs.md
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1.1 33600000-6 Morphinum 10 mg/1 ml Fiole 

 

16350 

 

ATC N02AA01. Forma farmaceutica 

Solutie injectabila. Mod de administrare 

i/m, s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.Se 

acceptă medicamente autorizate în 

Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

2  Tramadolum 100 mg/2 ml    

2.1 33600000-6 Tramadolum 100 mg/2 ml Fiole 
       9400 

 

ATC N02AX02. Forma farmaceutica 

Solutie injectabila. Mod de administrare 

i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.Se 

acceptă medicamente autorizate în 

Republica Moldova (la momentul 

deschiderii ofertelor).  

 

9. Documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor 

prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice și/sau profesionale şi a celei economice și financiare: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea documentului Mod de prezentare a documentului: 

- - - 

-  - 

10. Garanția pentru ofertă, cuantumul 2%. 

11. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5%. 

12. Ofertele se prezintă în valuta: Lei (MDL) 

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

- I rundă: până la: 13.07.2022, ora 11:00 



14. Adresa la care trebuie transmise ofertele: office@capcs.md sau prezentarea pe suport de hîrtie la adresa Centrului: Republica 

Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2. 

15. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile 

16. Locul deschiderii ofertelor: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Chișinău, str. G. Vieru 22/2 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

17. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA 

RSAP. 

18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba de stat 

19. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

20. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la 

care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):nu 

21. Alte informații relevante: _______________________________________________ 

 

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                                                               Gheorghe GORCEAG 
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