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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE 

ÎN SĂNĂTATE 
MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2 , tel./fax: 022 222 490, 

e-mail: office@capcs.md 

 
 

Nr. Rg02-2375 din 11.08.2022 

Dita EstFarm SRL 

E-mail: iulia.iurova@dita.md 

 

Copie: IMSP Spitalul Dermatologie și  

Maladii Comunicabile 

E-mail: sdmc@ms.md 

imspsdmc@mail.ru 

 

Copie: Ministerul Sănătății 

E-mail: secretariat@ms.gov.md 

 

Prin prezenta, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, ca urmare a evaluării ofertelor prezentate în cadrul Cererii ofertelor de prețuri nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1658926517269 din 08.08.2022 privind “Achiziționarea medicamentului Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/ml pentru realizarea 

Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022, repetat 3”, Vă comunică următoarele:  

Conform deciziei grupului de lucru pentru achiziționarea medicamentelor din 11.08.2022, în rezultatul aplicării criteriului de evaluare – per lot la prețul 

cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor, a fost desemnată câștigătoare următoarea ofertă: 

Nr. 

Lot 
Denumirea poziției Cantitatea 

Prețul fără 

TVA per 

fiolă 

Prețul cu 

TVA per 

fiolă 

Sum fără TVA Suma cu TVA 

Modelul Produsului/ 

Tara de origine/ 

Producatorul 

Operatorul 

economic 

câștigător 

1 
Naloxonum, 0.4 

mg/ml 1 ml 
3000 fiole 25,1744 lei 27,1884 lei 75 523,20 lei 81 565,20 lei 

Forvel, 0.4 mg/ml 1 ml, 

Sol. inj., N10, prod.: 

Medochemie Ltd, Cipru 

 

Dita 

EstFarm 

SRL 
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 În conformitate cu prevederile art. 32, alin (3), lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, termenul de așteptare este facultativ atunci cînd 

contractul de achiziții publice urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alţi operatori 

economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire. 

 Astfel, Vă comunicăm că contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 12.08.2022 (termenul-limită de prezentare a contractului semnat 

– 15.08.2022), cu prezentarea garanției de bună execuție în mărime de 5% din valoarea cu TVA a contractului adjudecat.  

 Vă informăm în privinţa obligativităţii semnării contractelor prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.      

 Totodată, Vă atragem atenția că în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător este 

obligat să prezinte 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. 

 

            

 Cu respect, 

              Director                                                                                                                                                                  Gheorghe GORCEAG 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: Constantin Nedelea 

Tel: 022 222 490 
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