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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de medicamente.
Medicamentele trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice
care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.
Produsele vor fi livrate in baza contractului de achizitie publica ce se va incheia in
urma procedurii de achizitie " negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare conform art.104 lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile pub lice".
CPV 33600000-6 produse farmaceutice

Obiectul procedurii
Achizitionarea de medicamente pentru tratamentul bolnavilor intemati m cadrul
Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu.

Oferta tehnica trebuie sa respecte produsele cerute, concentratia si cantitatea totala in functie
de forma de ambalare asa cum au fost solicitate in anexa caietului de sarcini.
Specificatiile tehnice, pretul estimat, respectiv cantitatile minime s1 max1me, garantia de
participare sunt detaliate in anexa caietului de sarcini.
Pretul va fi exprimat in lei pe toata perioada de valabilitate a contractului.
Natura si cantitatea produselor ce urmeaza a fi achizitionate sunt prezentate in Anexa nr.1 LOTURI
CONDITII GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINESACA PRODUSELE
OFERTATE

Produsele trebuie sa indeplinesaca conditiile de calitate conform specificatiilor tehnice
care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.
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Nu vor fi admise produse care nu corespund calitativ, potrivit prevederilor prezentei
documentatii de atribuire.
Orice medicament trebuie sa aiba cod CIM-cod W. Operatorul economic va
prezenta impreuna cu propunerea tehnica si APP-urile (Autorizatie de punere pe
piata emisa de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului si
Dispozitivelor Medicale HG 734/2010 art.4 alin 2 lit.b), m)
Autorizatie de distributie angro eliberata de MS - Agentia Nationala a
Medicamentului
Dovada
avizarii
unitatii
pentru
activitati
de
procurare/comercializare, activitati de detinere (depozitare) I manipulare, livrare I
transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei
de distributie angro eliberata de MS ANMDM.
Denumirea medicamentului
Denumirea medicamentului trebuie sa includa, sa fie insotita sau sa faca referiri la:
a) Informatii descriptive si daca este necesar, informatii de utilizare ce se regasesc m
prospectul medicamentului.
b) Starea fizica a medicamentului;
Termene si conditii de livrare
Livrarea produselor se va face pe baza comenzilior ferme ale achizitorului, in termen de
maxim 72 ore de la lansarea acesteia.
La livrare, medicamentele vor fi insotite de certificate de garantie, precum si de documente
de certificate a calitatii, conform dispozitiilor legale in vigoare, grafic de temperatura pentru
produsele termosensibile.
Furnizorul trebuie sa se asigure ca pe toata durata contractului are stocul necesar pentru a
asigura aprovizionarea ritmica cu medicamente din propunerea tehnica depusa, iar in situatia
cand din motive obiective nu poate face acest lucru, sa ofere solutii pentru livrarea de
medicamente echivalente la acelasi pret (substanta activa, concentratie, forma farmaceutica),
respectand criteriile din prezentul caiet de sarcini.
Conditia de livrare : farmacia spitalului( Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu)
Data de expirare
Termenul de valabilitate eel putin 12 luni de la data livrarii, va fi mentionat pe factura, aviz, etc.
Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a lunii si a anului.
"
Data este precedata de mentiunea clara ,, expira la data de
Se va indica dupa caz , conditiile de pastrare si conservare.
Cantitatea neta
Inscrierea cantitatii nete se face in unitati de volum, pentru medicamente lichide si in unitati de
masa pentru celelalte medicamente,,_
Lotul de fabricatie
Toate medicamentele trebuie sa poarte o indicatie care sa permita identificarea lotului din care
fac parte si care va fi mentionat pe factura, aviz, etc.
Compozitia
Se va regasi pe ambalaj, pe prospect, pe blister-ul medicamentului.
Ambalarea
Furnizorul are obligatia de a ambala, daca este cazul, produsele pentru ca acestea sa reziste fara
limitare la manipularea dura in timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi
extreme, la soare si la precipitatii care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in
aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
Ambalajele , utilajele, recipientele folosite in sectorul farmaceutic trebuie sa fie avizate sanitar.
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Ambalajele destinate sectorului farmaceutic se folosesc in perfecta stare, curate, dezinfectate sau
sterilizate dupa caz.
Ambalarea se va face conform prevederilor specificate in standardele pentru fiecare produs.
La tabletaj ambalarea sa fie obligatoriu in blistere nu in cutii pentru pastrarea normelor
igienice la distribuirea lor in spital.

Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi intocmita conf. Formularului nr.3. La oferta totala se va anexa un
centralizator ce va cuprinde toate loturile ofertate, pastrand numarul de ordine din caietul de
sarcmi.
Pretul va fi exprimat in lei pe toata perioada de valabilitate a contractului.
Taxa pe valoarea adaugata va fi explicitata separat.

Modul de receptie
Receptia va fi calitativa si cantitativa si are drept scop verificarea conformitatii produselor livrate
cu prevederile propunerii tehnice si cu cerintele caietului de sarcini.
Se va efectua la sediul beneficiarului in prezenta reprezentantului fumizorului, cu respectarea
normelor legale in vigoare, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie , in baza
urmatoarelor documente:
-factura fiscala
-avizul de expeditie
-certificat de calitate, certificat de conformitate
-certificat de analiza
Neconformitatea calitativa a produselor livrate si receptionate va putea fi constatata in orice
moment din interiorul termenului de valabilitate al acestora si indiferent de perioada de
valabilitate a acordului-cadru, daca respectiva neconformitate calitativa nu putea fi constatata la
momentul livrarii.
Produsele necorespunzatoare vor fi inlocuite in termen de 48 ore de la data reclamarii.
Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa 11
respinga, iar fumizorul are obligatia de a inlocui produsele neconforme, :f'ara a modifica pretul
contractului
In situatia depasirii termenului de livrare prevazut mai sus , achizitorul are dreptul de a aplica
penalitati conform prevederilor din acordul-cadru si contractul subsecvent.
Modalitatea de plata
Plata se face cu OP prin trezorerie cu ordin de plata in termen de 60 zile de la data primiri facturii
si a receptiei produselor, pe baza facturii in original, document de receptie, certificatele de
garantie si calitate;

Oferta tehnica
Oferta tehnica va fi intocmita prin completarea formularului de oferta tehnica.
Medicamentele ofertate vor avea autorizatie de punere pe piata

Expedierea si transportul medicamentelor
Expedierea si transportul produselor se va face gratuit de catre fumizor cu autovehicule special
autorizate si pe cheltuiala acestuia iar riscurile aparute pe perioada transportului de la fumizor la
beneficiar sunt suportate tot de catre acestea.
Fumizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata explicit de achizitor
(sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu), cu respectarea conditiilor legale in vigoare
privind transportul medicamentelor.
3

Precizari
Valabilitatea contractului: Autoritatea contractanta va incheia contract de achizitii publice
pe o durata de la data J:ncheierii contractului ~i pana la finalizarea procedurii dar nu mai mult de
data de 31.10.2020

Director medical

DR. GE~L Y ALINA

Farmacist sef,

FENE MELANIA
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