
 

 

          

 

         Solicitare ofertă comercială 

1. Date generale: 
 
      AO „HOMECARE” lansează invitația de participare la selectarea unei companii pentru achiziționarea 
medicamentelor și consumabilelor medicale în cadrul proiectului: „Evacuare, Asistență și Protecție pentru 
salvarea vieților în Ucraina, Moldova, România 2022, război, protecție și numerar” realizat de către ADRA 
Moldova în parteneriat cu Asociația Obștească HOMECARE, finanțat de către International Humanitarian 
Assistance , Government of Canada ( IHA CANADA) . 

2. Descrieri  
 

№/r. Denumirea articolului Unitatea de 
măsură 

1. Bahile N2*50 ambalaj 
2. Manusi nesterile N100 ambalaj 
3.  Masti medicale N50 ambalaj 
4. Emplastru bectericid 72mmp19mm bucată 
5. Emplastru 2,5cm*5m bucată 
6. Emplastru transparent 10cm*10m bucată 
7. Comprese sterile din tifon 10cm*10cm N3 ambalaj 
8. Comprese sterile din tifon 5cm*5cm N5 ambalaj 
9. Servetele cu alcool N100 ambalaj 
10. Vata sterila 100g bucată 
11. Tifon metr bucată 
12. Fasa de tifon steril 7*14 ambalaj 
13. Fasa de tifon n\steril 7*14 ambalaj 
14. Scutece N30 (p\maturi) ambalaj 
15. Protectii pentru pat Tena Bed Plus 60*60 N30 ambalaj 
16. Iod sol.cutan. 5% 10ml flacon 
17.  Verde de brilliant sol.cutan. 1% 10ml flacon 
18. Peroxid de hidrogen sol.cutan. 3% 100ml flacon 
19. Betadine sol.cutan. 100mg\ml 120ml flacon 
20. Menovazin sol.cutan. 40ml flacon 
21. Acid formic sol.cutan. 1,4% 50ml flacon 
22. Diclofenac de sodiu ung. 10mg\g 30g ambalaj 
23. Indometacin ung. 100mg\g 40g bucată 
24. Voltaren Emulgel gel 11,6mg\g 50g bucată 
25. Clafen crema 10mg\g 20g bucată 
26. Viprosal B ung. 50g bucată 
27. Fastum gel 2,5% 50g  bucată 
28. Lioton 1000 gel 1000UI\g 50g bucată 
29. Troxerutin gel 20mg\g 40g bucată 
30. Heparin ung. 100UI 25g bucată 
31. Wishnevsky liniment 30mg\30mg\g 25g bucată 
32. Dermovate 0,5 mg/g crema 25g bucată 

33. 
Spasmalgon comprimate 500 mg + 5 mg + 0,1 mg 
N20 bucată 

34. Dexalgin comp.film. 25mg N10 bucată 
35. Tempalgin comp.film. 500mg+20mg N20 bucată 



36. Ortofen comp. film. gastrorez.25mg N30 bucată 
37. Nimesil gran./susp. Orală 100mg N15 bucată 
38. Verospiron caps. 50mg N30 bucată 

39. 
Floxadex pic. oft./auric., susp. 3 mg/ml + 1 mg/ml 
10ml bucată 

40. Sulfacil de sodium 300mg\ml 10ml bucată 
41. Captopril comp. 50mg N20 bucată 

 

 
3. Criterii de selecție a companiei: 

1. Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova. 

2. Condițiile și termenii de valabilitate; 

3. Preț competitiv; 

4. Termenul de livrare  

5. Livrarea gratuită la locul destinat pe teritoriul Republicii Moldova. 

4. Condiții de calitate: 

1. Ofertantul va prezenta următorul set de documente și informație: 

 Denumirea, unitatea de măsură; 

 Certificat de calitate pentru produse recunoscut și aprobat în RM; 

 Instrucțiuni pentru administrare/ utilizare; 

Termenul de valabilitate a bunurilor solicitate de către Beneficiar nu va fi mai mică decît 

¾ din termenul de valabilitate a bunurilor declarat de producător; 

                     Bunurile trebuie să fie de calitate, să corespundă certificatelor de calitate și să fie    

                     păstrată integritatea ambalajului și sigiliului de la producător.  

5. Dosarul de aplicare va include: 

1. Oferta comercială cu indicarea prețului unitar separat cu TVA, termenul de livrare, 

termenul de valabilitate; 

2.  Oferta comercială valabilă timp de 30 zile calendaristice de la data limita de depunere a 

ofertelor; 

3. Certificatul de înregistrare al companiei, codul fiscal; 

4. Numele persoanei de contact și datele de contact ale ofertantului. 

6. Aplicarea dosarelor: 

1. Ofertele pot fi aplicate în cutia poștală  mun.Chișinău, str.Gheorghe Cașu nr.4 sau la 

adresă de e-mail: ao.homecare@gmail.com  până la data de  08 octombrie, ora 16.00. 

2. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampilă.    

Informații suplimentare: 

Asociația Obștească  HOMECARE își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare și de a 

anula tenderul în caz de necesitate. Dosarele  incomplete sau aplicațiile expediate după termenul 

limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare. 

Doar candidații preselectați vor fi contactați. 

 

Pentru clarificări persoana de contact este Tamara Adașan, director.  

Tel: +373 60204442 

 



 


