MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALÃ

NESECRET
Nr. 4330084
Tulcea,
04.06.2013
Exemplar nr.___

CENTRUL MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA

APROB,
ŞEFUL C.M.J. TULCEA
Comisar medic
Dr. Siret Dumitru

CAIET DE SARCINI
Contract de servicii farmaceutice – Cod CPV: 85149000-5
1. GENERALITĂŢI:
Denumire: Ministerul Afacerilor Interne
– Centrul Medical Judeţean Tulcea
Adresă: Str. Spitalului nr. 2, cod fiscal: 13639724
Localitate: Tulcea
Cod poştal: 820180
Persoana de contact:
Cms. şef Cucu Gheorghe
Principala activitate a autorităţii
contractante:
Tipul contractului pentru care
solicitată oferta:

Ţara:
România

Telefon: 0240.518.639
Fax: 0240.518.639
Sănătate

este Contract de servicii farmaceutice
Anexa 2B
Principalul loc de prestare: Sediul
prestatorului
Cod CPV 85149000-5
Sursa de finanţare:
Bugetul MAI
Scopul contractului:
Decontarea contribuţiei personale din
contravaloarea medicamentelor pentru
asiguraţii din M.A.I.
Valoarea totală estimată:
306.720 lei
Valoarea estimată/contract/farmacie/lună: 4.260 lei
Procedura se finalizează prin: Contract de prestări servicii
Durata contractelor: Contractele de prestări servicii vor avea valabilitate până la
31.12.2014, inclusiv. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi contractul de
prestări servicii pentru o perioadă de până la 6 (șase) luni de la data de 31.12.2014
şi pentru situaţii temeinic justificate cu maxim încă o lună de zile.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: selecţie de oferte.
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2. PROCEDURĂ:
Selecţie de oferte în baza normelor metodologice interne nr. 4330082 din
03.06.2014
Descrierea pe scurt a procedurii:
a) Transmiterea de invitaţii către toate farmaciile comunitare din judeţul Tulcea
aflate în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ la data lansării invitaţiilor, în vederea
selecţiei de oferte.
b) Selectarea ofertei cu cel mai mare punctaj.
c) Încheierea contractului de prestare servicii farmaceutice cu toate farmaciile care
vor acorda discounturile şi preţurile oferite de farmacia care a avut punctajul cel mai
mare.
d) Transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire în conformitate cu
prevederile art. 16 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Anunţul de atribuire se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor
Interne.
3. OBIECTUL OFERTEI:
Farmaciile comunitare sunt de acord sa presteze serviciile farmaceutice solicitate
conform pct. 4.
Prin farmacii comunitare se înţeleg societăţile comerciale care au ca obiect de
activitate prestarea de servicii farmaceutice.
4. CONDIŢII:
 Condiţii generale:
 Să respecte prevederile legale în vigoare care reglementează funcţionarea
farmaciilor comunitare;
 Să presteze serviciul numai pentru categoria de asiguraţi pentru care a fost încheiat
contractul:
1. cadrele militare active ale M.A.I. şi funcţionarii publici cu statut special
(poliţiştii şi cei asimilaţi acestora);
2. elevii şi studenţii unităţilor de învăţământ ale M.A.I.;
3. militarii în rezervă concentraţi, indiferent de grad, ai M.A.I.;
4. pensionari militari ai M.A.I, poliţiştii pensionari şi cei asimilaţi lor, precum şi
soţul/soţia acestora;
5. persoanele private de libertate din aresturile poliţiei;
6. membrii de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi
funcţionarilor publici asimilaţi acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în
întreţinerea legală a acestora).
 Să elibereze medicamentele numai pentru prescripţiile medicale eliberate de
medicii menţionaţi în anexa nr. 1 la contract;
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 Să presteze serviciul numai în limita fondurilor lunare alocate prin contract.
 Denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al prestatorului
sau al achizitorului se face printr-o notificare scrisă şi motivată, cu înştiinţarea
celeilalte părţi cu cel putin 30 de zile înainte de data propriu-zisă pentru încetarea
contractului.
 Condiţii aplicabile pentru eliberarea medicamentelor cuprinse în Lista

medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate:











Să respecte prevederile art. 141 din HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor
de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 –
2015;
Să acopere nevoile asiguraţilor prioritar cu medicamentele care au preţul cu
amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.;
Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe unitate
terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.;
Se obligă să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează la
solicitarea acestuia, alt medicament decât cel oferit de farmacie în condiţiile
prevederilor contractuale;
Să întocmească documentele justificative în vederea decontării medicamentelor
eliberate: copie faţă şi verso a prescripţiei medicale taxate, bonul fiscal în original,
borderoul centralizator al prescripţiilor medicale cu înscrierea numărului de ordine
a bonului fiscal şi a datei de eliberare a medicamentelor, factura cu suma aferentă
contribuţiei personale, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se
face decontarea;
Să ofere un discount pentru fiecare prescripţie electronică, discount care se va
calcula la partea de contribuţie personală plătită din fondurile M.A.I. şi la partea de
contribuţie personală plătită de asigurat, în cazul în care acesta soliciă eliberarea
altor medicamente decât cele cu preţul cel mai mic în cadrul aceluiaşi D.C.I..
Discountul se va menţiona pe bonul fiscal, pentru fiecare prescripţie electronică în
parte, pe factura fiscală emisă la sfârșitul lunii pentru luna curentă, cât și în
borderoul centralizator trimis de farmacie împreună cu factura fiscală.
 Condiţii aplicabile pentru eliberarea medicamentelor înregistrate la

Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului
Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de
asigurări de sănătate:


Furnizorii de servicii farmaceutice au obligaţia de a nu elibera de pe reţetele
gratuite tip M.A.I. medicamente care se află pe sublistele de medicamente
compensate ale C.N.A.S. (A, B şi C – secţiunile C1, C2 şi C3), precum şi
medicamentele care nu sunt prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi
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produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii şi înregistrate la Agenţia
Naţională a Medicamentului.
Să completeze o ofertă de preţ pentru medicamentele necompensate cel mai des
prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea (aproximativ 40 de repere care alcătuiesc
Lista medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea numită
în continuare Lista). Menţinerea preţurilor pentru medicamentele aflate pe Lista pe
toată perioada derulării contractului;
Să întocmească documentele justificative în vederea decontării medicamentelor
eliberate: exemplarul nr. 1 al prescripţiei medicale tip M.A.I. taxate, bonul fiscal în
original, borderoul centralizator al prescripţiilor medicale cu înscrierea numărului
de ordine a bonului fiscal şi a datei de eliberare a medicamentelor, factura cu suma
aferentă contribuţiei personale, în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru
care se face decontarea;
Să presteze serviciul numai în limita fondurilor lunare alocate prin contract.
Să ofere un discount pentru fiecare reţetă tip M.A.I., discount care se va calcula la
partea de contribuţie personală plătită din fondurile M.A.I.
Discountul se va menţiona pe bonul fiscal, pentru fiecare reţetă în parte, pe factura
fiscală emisă la sfârșitul lunii pentru luna curentă, cât și în borderoul centralizator
trimis de farmacie împreună cu factura fiscală.

5. DATE DESPRE DOCUMENTELE OFERTEI; DEPUNEREA SI MODUL DE
PREZENTARE A ACESTORA:
5.1. Documentele solicitate:
a). Fişa de informaţii generale şi cifra de afaceri din ultimii 3 ani – formularul nr. 1;
b). Formular de ofertă/acord – formularul nr. 2;
c). Declaraţie – formularul nr. 3;
d). Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu CASAOPSNAJ valabil
pentru 2014;
e). Lista farmaciilor/punctelor farmaceutice aflate în relaţie contractuală cu
CASAOPSNAJ – formularul nr. 4;
f). Lista medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii Centrului Medical
Judeţean Tulcea – formularul nr. 5;
g). Proiectul contractului se va semna şi ştampila pe fiecare pagină pentru a confirma
aceptarea clauzelor contractuale;
h). Împuternicire – formularul nr. 6.
5.2. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română.
5.3. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă:
31.08.2014.
5.4. Data limită pentru depunerea ofertelor: ofertele se pot depune în plic închis
până la data de 11.06.2014 ora 10.00.
5.5. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul autorităţii contractante menţionat
la pct. 1.
5.6. Data şi locul deschiderii ofertelor: ofertele se vor deschide în data de 11.06.2014
ora 10.30, la sediul autorităţii contractante. La deschiderea ofertelor pot participa
reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor.
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6. CONDIŢII ELIMINATORII:
6.1.Depunerea întârziată a ofertei;
6.2.Depunerea propunerii financiare în altă monedă decât lei;
6.3.Neprezentarea tuturor documentelor menţionate la pct. 5 sau prezentarea
necorespunzătoare a acestora;
6.4. Neacceptarea de către ofertant a modalităţii şi termenului de plată menţionate la
pct. 11.;
6.5.Completarea ulterioară a documentelor lipsă sau necorespunzătoare menţionate la
pct. 6.3 nu este permisă.
7. CRITERII DE SELECŢIE:
7.1 În ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri;
7.2. În ordinea crescătoare a prețului de vânzare al medicamentelor cuprinse în Lista
medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea;
7.3 În ordinea descrescătoare a discountului oferit de prestator pentru medicamentele
cuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate;
7.4 În ordinea descrescătoare a discountului oferit de prestator pentru medicamentele
înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii,
necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate;
7.5 Ponderea criteriilor de selecţie este:
- 20% pentru cifra de afaceri,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor
decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele înregistrate la Agenţia Naţională a
Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi produselor
biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor
decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- 40% pentru preţul oferit la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor cel mai
des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea.
8. MODUL DE STABILIRE AL CLASAMENTULUI OFERTANŢILOR:
8.1 Pentru societăţile comerciale ofertante care au mai multe farmacii, cifra de afaceri
declarată se împarte la numărul farmaciilor/punctelor de lucru şi se obţine o cifră de
afaceri pentru fiecare farmacie în parte care va fi luată în calcul conform celor de mai
jos.
 Ofertantul care are cifra de afaceri cea mai mare/farmacie/punct de lucru primeşte
100 puncte.
 Ofertantul care ofertează cel mai mare discount pentru medicamentele cuprinse în
Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate primeşte 100
puncte.
 Ofertantul care ofertează cel mai mare discount pentru medicamentele înregistrate
la Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul
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medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii,
necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate
primeşte 100 puncte.
 Preţul cel mai mic ofertat pentru fiecare medicament din Lista medicamentelor cel
mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea primeşte 100 de puncte.
Pentru ceilalţi ofertanţi, punctajul obţinut pentru cifra de afaceri, pentru discount,
respectiv pentru preţ se calculează prin regula de trei simplă.
EXEMPLU:
Ofertant 1 – cifra de afaceri A – 100 puncte
Ofertant 2 – cifra de afaceri B – X puncte;
Ofertant 1 – discount A1/A1’ – 100 puncte
Ofertant 2 – discount B1/B1’ – X1/X1’ puncte,
unde: - A1 reprezintă discountul acordat pentru medicamentele cuprinse în Lista
medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- A1’ reprezintă discountul acordat pentru medicamentele înregistrate la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi
produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii, necuprinse în Lista
medicamentelor decontate de Casele de asigurări.
Ofertant 1 – preţ medicament a – 100 puncte;
Ofertant 2 – preţ medicament a1 – X2 puncte
Ofertant 1 – preţ medicament b – 100 puncte
Ofertant 2 – preţ medicament b1 – X2 puncte
 Pentru Cifra de afaceri:
A ........................ 100 puncte
B ......................... X puncte

în care A = cifra de afaceri maximă
B = cifra de afaceri următoare
C, D, E, F etc = cifra de afaceri în ordine
descrescatoare

A ......................... 100 puncte
C (D,E,F, etc) .......Y (Z, W, etc) puncte
Clasament cifra afaceri:

1. A 100 puncte
2. B X puncte
3. C Y puncte
4. D Z puncte etc.

 Pentru Discount – se va calcula în mod similar:
Clasament discount:

1. A1/A1’ 100 puncte
2. B1/B1’ X1/X1’ puncte
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3. C1/C1’ Y1/Y1’ puncte
4. D1/D1’ Z1/Z1’ puncte etc.
 Pentru criteriul Preţ – se va calcula pentru fiecare medicament din Lista
medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea:
a ........................ 100 puncte
a1 ....................... X2 puncte

în care: a = preţul cel mai mic pentru
medicamentul A din Listă
a1 = preţul următor
a2, a3, a4, a5, = preţurile următoare în
ordine descrescatoare pentru
medicamentul A

a ......................... 100 puncte
a1 (a2,a3,a4, etc) .......Y2 (Z2, W2, etc) puncte
Clasament preţ pentru medicamentul A:

b ........................ 100 puncte
b1 ....................... X3 puncte

1. a 100 puncte
2. a1 X2 puncte
3. a2 Y2 puncte
4. a3 Z2 puncte etc.

în care: b = preţul cel mai mic pentru
medicamentul B din Listă
b1 = preţul următor
b2, b3, b4, b5, = preţurile următoare
în ordine descrescatoare pentru
medicamentul B

b ......................... 100 puncte
b1 (b2,b3,b4, etc) .......Y3 (Z3, W3, etc) puncte
Clasament preţ pentru medicamentul B:

1. b 100 puncte
2. b1 X3 puncte
3. b2 Y3 puncte
4. b3 Z3 puncte etc.

Similar se calculează şi se realizează clasamentul pentru fiecare medicament din Listă
(C, D, E, etc), iar pentru realizarea clasamentului final pentru criteriul preţ se va
calcula media aritmetică a puctajului obţinut de fiecare ofertant, după modelul:
X2 + Y5+ Z3 + ETC
________________________________

= Pmediu,

Numărul total de medicamente din Listă

unde Pmediu reprezintă media aritmetică a punctajului obţinut pentru criteriul preţ.
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Modul de calcul a punctajului întrunit de fiecare ofertă în parte :
Ponderea criteriilor de selecţie în realizarea clasamentului final este:
- 20% pentru cifra de afaceri,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor
decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- 20% pentru discountul acordat la medicamentele înregistrate la Agenţia Naţională a
Medicamentului şi prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi produselor
biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor
decontate de Casele de asigurări de sănătate,
- 40% pentru preţul ofertat la medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor cel
mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea.
Punctajul total intrunit de fiecare oferta in parte se face pe baza formulei:
Pt(n)= Pl(n) * 20% + P2(n) * 20% + P3(n) * 20% + P4(n) * 40%
unde: Pt(n) - punctaj total obtinut de fiecare ofertant:
P1(n)- punctaj obtinut de fiecare ofertant pentru factorul ,,Cifra de afaceri";
P2(n) - punctaj obtinut de fiecare ofertant pentru factorul ,,Discount acordat la
medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de
sănătate ".
P3(n) - punctaj obtinut de fiecare ofertant pentru factorul ,,Discount acordat la
medicamentele înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi prevăzute în
Nomenclatorul medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului
Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de
sănătate".
P4(n) - punctaj obtinut de fiecare ofertant pentru factorul ,, Preţ ofertat la
medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor cel mai des prescrise de către
medicii C.M.J. Tulcea ".
9. MODUL DE RECEPŢIE ŞI CALITATEA SERVICIILOR:
9.1 Se vor deconta numai prescripţiile medicale care sunt eliberate în condiţiile şi
însoţite de documentele justificative solicitate prin contract;
9.2 Conform legislaţiei în vigoare cu privire la modul de desfăşurare al activităţii
specifice serviciilor farmaceutice.
10. EXPEDIEREA DOCUMENTELOR:
Documentele justificative se trimit de către farmaciile comunitare prin persoana
desemnată de aceasta la sediul beneficiarului, în termenul stabilit prin contract.
11. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ:
Plata se va efectua cu ordin de plată, în termen de maximum 60 zile de la data predării
documentelor justificative.
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12. PREŢUL CONTRACTULUI:
12.1 Preţul contractului /lună/farmacie va fi de 4.260 lei.
12.2 În funcţie de fondurile alocate sau modificările legislative survenite preţul
contractului se va modifica prin încheierea de acte adiţionale.
13. CONTESTAŢII:
13.1. Contestaţiile cu privire la selecţia farmaciilor comunitare se depun la sediul
Centrului Medical Judeţean Tulcea, în termen de 24 ore de la data comunicării
procesului verbal de atribuire;
13.2. Contestaţiile se soluţionează în termen de 24 ore de la data depunerii acestora.
14. CADRUL LEGAL:
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi
completările ulterioare.
Legea nr. 266/2008 legea farmaciei cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul M.S. nr. 962/2009 pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 38 alin. 1) din Legea nr. 360/2002 statutul poliţistului cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. art. 26 alin. 1) Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu
modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.
Ordinul nr. 619/360 din 30.05.2014 (M.S., C.N.A.S.) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015.
Ordinul C.N.A.S. nr. 696/2009 pentru aprobarea Listei de medicamente de care
beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală cu
modificările şi completările ulterioare.
H.G. nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau
fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare.
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare art. 16.
H.G. nr. 1169/2013 pentru modificarea H.G. nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor
sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate
judecătorească.
Ordinul 516/2003 privind acordarea asistentei medicale în unităţile M.A.I.
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Dispoziţia Directorului Direcţiei Medicale privind metodologia de acordare a
medicamentelor care se prescriu pe retetele gratuite tip M.A.I. nr. 4241988 din
28.05.2013.

Întocmit,
Comisia:

Preşedinte: Cms. şef Avram Sidonia Mihaela
Membri:

____________

Ag. şef pr. Grigore Nicolae

____________

Ag. şef pr. Baccela Maria

____________
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FORMULAR nr. 1

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Contul din Trezorerie, Sucursală:
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
E-mail:
6. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ……………...........................................…………. (număr,
dată, loc de înmatriculare/ înregistrare);
7. Numărul Autorizaţiei de funcţionare eliberată de Ministerul Sănătăţii .............................................;
8. Numărul şi data Dovezii de acreditare ...............................................................................................;
9. Numărul Asigurării de răspundere civilă în domeniul farmaceutic ...................................................;
10. Obiect de activitate, pe domenii: ………………...............................................………..……… (în
conformitate cu prevederile din statutul propriu);
11. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ………....................……………………..;
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
12. Număr de farmacii/puncte farmaceutice aflate în relaţie contractuală cu CNAS ..........................*
* Se va menţiona numărul total de farmacii din mun. Tulcea şi din ţară.
13. Principala piaţă a afacerilor:
14. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Media cifrei de afaceri
Cifra de afaceri anuală
anuală la 31 decembrie,
la 31 decembrie, în mii
în mii lei, pentru o
lei, pentru toate
singură farmacie/un
farmaciile prestatorului
singur punct de lucru

2011
2012
2013
Media anuală
15. Discountul acordat pentru medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele
de asigurări de sănătatet: ............%
Discountul acordat pentru medicamentele înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi
prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului
Sănătăţii, necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate: ............%
16. Persoana desemnată pentru semnarea contractului ( nume, prenume, funcţie). În cazul în care
contractul se semnează de altă persoană decât de reprezentantul legal al prestatorului, se va prezenta
împuternicirea acestuia
Candidat/ofertant,
…………………………………
(semnătura autorizată)
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FORMULAR nr. 2
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ/ACORD
Către CENTRUL MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA

Examinând caietul de sarcini şi modelul de contract, subsemnaţii, reprezentanţi ai
ofertantului
_________________________________________________________,
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în acestea, să prestăm serviciul farmaceutic de prelucrare a reţetelor
eliberate pentru asiguraţii din M.A.I. pentru care se va încheia contractul cu privire la
decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor care sunt
înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi sunt prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii,
necuprinse în Lista medicamentelor decontate de Casele de asigurări de sănătate, pentru
asiguraţii din M.A.I., suportată din bugetul ministerului.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele _____________________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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FORMULAR nr. 3

DECLARAŢIE
Subsemnatul, ........................................................................ reprezentant împuternicit
al ...................................................................................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere ca am capacitatea şi mă oblig să adaptez programul
informatic de calculator astfel încât să se poată întocmi borderoul centralizator al
prescripţiilor medicale tip M.A.I. cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal
şi a datei de eliberare a medicamentelor, implicit şi rubrica în borderou în care să fie
specificat adaosul comercial practicat.
De asemenea declar pe propria răspundere în cadrul consiliului de
administraţie/organului de conducere ori de supervizare că există membri şi/sau
acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute
la art. 69 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 cu modificările şi
completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante.

Data _____/_____/_____
(semnătura)

____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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FORMULAR nr. 4
LISTA FARMACIILOR AFLATĂ IN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU
CASAOPSNAJ
Subsemnatul,...............................................................reprezentant împuternicit
al
...................................................................................................................,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria
răspundere că farmaciile menţionate mai jos se află în relaţie contractuală cu
CASAOPSNAJ
Nr.
crt.

Denumire farmacie

Adresă farmacie

Data _____/_____/_____
(semnătura)
____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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FORMULAR nr. 5
LISTA MEDICAMENTELOR CEL MAI DES PRESCRISE DE CĂTRE
MEDICII CENTRULUI MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA

Nr. crt.

Denumire produs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MIG-400mg - cpr. film x 10
Modafen R.G. - cpr. film. x 24
Aspenter 75mg - cpr. gastrorez. x 30
Faringosept 10mg - cpr. supt x 10
Silimarina 35mg - cpr. x 80
ParaSinus - cpr. x 20
Bixtonim - sol.nazala, flc. x 10 ml
Triferment - dj x 30
LIV 52 cpr. x 100
Diclofenac 1% crema - tub x 50 g
Aspacardin 180mg+180mg - cpr. x 30
Borenar 20mg - cpr. x 10
Acc-200mg - cps. x 20
Sargenor 1g/5ml - sol. orala, fiole x 20
Lioton - gel x 100g
Colebil - dj. x 30
Aspirin Cardio 100mg - cpr. x 30
Rompirin 100mg - cpr.film.gastrorez. x 30
Mastodynon -sol.orala x 100 ml
No-Spa 40 mg - cpr. x 24
Kreon 150 mg (10000ui) - cps x 20
Biorinil susp. prevazut cu nebulizator - spray nazal x 10 ml
Rowatinex - cps. x 30
Algocalmin 500mg - cpr. x 20
Bilichol - cps. x 24
Elevit Pronatal - cpr.film. x 30
Distonocalm - cpr.film x 30
Dicarbocalm - cpr. x 20
Nitropector 20mg - cpr. x 30
Bromhexin 8mg - cpr. x 20
Dulcolax 5mg - dj gastrorez x 30
Paracetamol 500 mg - cpr x 20
Claritine 10mg - cpr. x 10
Calciu + vit.D3 - cpr. x 30
Fitodiab - cpr. x 60
Hemorzon unguent - tub x 18 g
MAGNE B6 - dj. x 50
Eurovita MultiVital A-Z - cpr. x 42
Eurovita Multiminerale - dj. x 30
ESSENTIALE FORTE N - cps. x 30
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FORMULAR nr. 6

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa, SC ____________________________________________ S.R.L. cu
sediul social în str. ___________________________________ nr. ______, bl. _____,
sc. ___, et. _____, ap. ________, mun. __________________, jud. ______________,
CUI ____________________________, numar de ordine în Registrul Comerţului:
J______/________/_________, prin administrator şi/sau asociat/asociat unic
_____________________________________________, împuternicesc prin prezenta
pe dl./d-na ________________________________________________ domiciliat(ă)
în str. _____________________________ nr.________, bloc_______, sc. ________,
etaj ___________, ap. _________, oraş __________________, jud. _____________,
identificat(ă) cu CI seria _____, nr. _____________, CNP _____________________,
eliberată de ______________________________ la data de _________________, să
îndeplinească formalităţile necesare în vederea participării la procedura de
achiziţie de servicii farmaceutice organizată de C.M.J. Tulcea.
Reprezentantul nostru va putea reprezenta în faţa organelor competente, va face toate
formalităţile necesare, va formula cereri, va da declaraţii, va depune şi ridica actele
necesare îndeplinirii prezentului mandat, va achita taxe în caz de nevoie şi va semna
pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat,
semnatura sa fiindu-ne opozabilă.

Data: ________________
Reprezentant legal: ________________________________________
(nume, prenume, semnătură şi ştampilă)

16

Proiectul de contract de furnizare se va semna şi ştampila pe fiecare pagină
pentru a confirma acceptarea clauzelor contractuale.
PROIECT
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PRIVIND DECONTAREA
CONTRIBUŢIEI PERSONALE DIN CONTRAVALOAREA
MEDICAMENTELOR PENTRU ASIGURAŢII DIN M.A.I.
1. Părţile contractante:
În temeiul art. 16 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de
prestare de servicii.
Între,
CENTRUL MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA, cu sediul în municipiul Tulcea, str.
Spitalului nr. 2, judeţul
Tulcea, cod fiscal 13639724, cont nr.
RO38TREZ6415047XXX003269 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea,
telefon/fax: 0240/518.639, reprezentată prin comisar medic dr. SIRET DUMITRU –
şef Centru Medical, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
Societatea comercială farmaceutică ………………........………………………………………..,
având sediul în …………………………….., str. ……………………………………………….
nr. ……, judeţul ……………………… şi puncte de lucru în judeţul Tulcea aşa cum sunt
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, înregistrată la Registrul Comerţului
Tulcea cu actul constitutiv nr. …………….....……………, cod fiscal ……………………….,
având contul nr. ………………….......................………………………………………, deschis la
Trezoreria …………………................……, telefon …….............………., fax ………........…….,
email ..............................................., reprezentată prin …......………………………….…….,
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii:
2.1. – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
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d) asiguraţii din M.A.I. – categoriile de asiguraţi pentru care se încheie contractul:
1. cadrele militare active ale M.A.I. şi funcţionarii publici cu statut special
(poliţiştii şi cei asimilaţi acestora);
2. elevii şi studenţii unităţilor de învăţământ ale M.A.I.;
3. militarii în rezervă concentraţi, indiferent de grad, ai M.A.I.;
4. pensionari militari ai M.A.I, poliţiştii pensionari şi cei asimilaţi lor, precum şi
soţul/soţia acestora;
5. persoanele private de libertate din aresturile poliţiei;
6. membrii de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi
funcţionarilor publici asimilaţi acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în
întreţinerea legală a acestora).
e) contribuţie personală – diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma
corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în Lista medicamentelor decontate de Casele de
asigurări de sănătate (respectiv „diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi
preţul de referinţă al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate”),
respectiv preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentelor nedecontate de casele de
asigurări de sănătate.
f) documente justificative – factura, bon fiscal în original, copie a prescripţiei
electronice, copie a taxării prescripției electronice, exemplarul nr. 1 al prescripţiei
medicale tip M.A.I. taxate, borderouri centralizatoare separate pentru prescripţiile
electronice şi pentru prescripţiile medicale tip M.A.I., cu înscrierea numărului de
ordine al bonului fiscal, a datei de eliberare a medicamentelor şi a discountului acordat
pentru fiecare prescripţie;
g) prescripţie medicală – reţeta electronică și/sau rețeta cu regim special TAB III B
eliberată pentru categoriile de asiguraţi prevăzute la art. 2 lit. d) din prezentul contract
şi formularele tip M.A.I. cu regim special eliberate pentru categoriile de asiguraţi
prevăzute la art. 2 lit. d) din prezentul contract;
h) servicii – activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
i) forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care
nu se datorează greşelii sau vinei acestora şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
dintre părţi;
j) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.
3. Obiectul şi preţul contractului:
3.1. Obiectul contractului îl constituie decontarea contribuţiei personale din
contravaloarea medicamentelor pentru asiguraţii din M.A.I., suportată din bugetul
Ministerului Afacerilor Interne.
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3.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului.
3.3. Prevederile art. 3.1. se aplică pentru toate punctele de lucru ale furnizorului din
judeţul Tulcea.
3.4. Preţul contractului este de 4.260 lei/lună.
4. Durata contractului:
4.1. Prezentul contract este valabil de la 13.06.2014 până la 31.12.2014.
4.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, prin act
adiţional, până la 30.06.2015.
5. Documentele contractului:
a) caietul de sarcini;
b) acte adiţionale, dacă există;
c) Anexele acestuia, respectiv:
- Lista medicilor prescriptori din C.M.J. Tulcea şi codurile lor de parafă, pentru care se
aplică prevederile prezentului contract;
- Lista punctelor de lucru ale prestatorului;
- Oferta de preţ pentru medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor cel mai des
prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea.
6. Obligaţiile achizitorului:
6.1. Să pună la dispoziţia prestatorului Lista cu medicii prescriptori din C.M.J. Tulcea
şi codurile lor de parafă pentru care se aplică prevederile prezentului contract.
6.2. Să deconteze contribuţia personală din contravaloarea medicamentelor în termen
de 60 zile de la data predării documentelor justificative.
6.3. Să verifice documentele justificative pentru sumele aferente contribuţiei personale
a asiguraţilor M.A.I., contribuţie ce va fi plătită din fondurile ministerului puse la
dispoziţie cu această destinaţie.
7. Obligaţiile prestatorului:
7.1. Să se afle în relaţie contractuală cu CASAOPSNAJ pe anul 2014.
7.2. Să respecte condiţiile prevăzute de legile în vigoare care reglementează
funcţionarea farmaciilor comunitare.
7.3. Să elibereze medicamentele pentru categoriile de asiguraţi M.A.I. (aşa cum sunt
definiţi în prezentul contract la art. 2 lit. d) numai pe baza prescripţiei medicale
eliberate de medicii din anexa nr. 1.
7.4.1. Să respecte prevederile art. 141 din HG nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării
asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2014 – 2015.
7.4.2. Să acopere nevoile asiguraţilor prioritar cu medicamente care au preţul cu
amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.
7.4.3. Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe
unitate terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.
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7.4.4. Să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează, la solicitarea
acestuia, un alt medicament decât cel oferit de farmacie în condiţiile prevederilor art.
7.4.1., 7.4.2. şi 7.4.3 din prezentul contract.
7.4.5. Fac excepţie de la prevederile art. 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3 şi 7.4.4., cazurile în care
pe reţetă este menţionat pe lângă D.C.I. şi denumirea comercială a medicamentului; în
acest caz, farmacia eliberează medicamentul pe denumirea comercială scrisă în reţetă,
diferenţa de preţ între suma decontată de CASAOPSNAJ şi preţul cu amănuntul
maximal al medicamentului eliberat, reprezentând contribuţie personală, se suportă
din bugetul M.A.I.
7.5. Să nu elibereze de pe reţetele gratuite tip M.A.I. medicamente care se află pe
sublistele de medicamente compensate ale C.N.A.S. (A, B şi C – secţiunile C1, C2 şi
C3), precum şi medicamentele care nu sunt prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor şi produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii şi
înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului.
7.6. Să completeze o ofertă de preţ pentru medicamentele necompensate cel mai des
prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea – anexa nr. 3 la contract (40 de repere care
alcătuiesc Lista medicamentelor cel mai des prescrise de către medicii C.M.J.
Tulcea). Să menţină preţurile pentru medicamentele aflate pe această listă pe toată
perioada derulării contractului.
7.7. Să întocmească documentele justificative în vederea decontării medicamentelor
eliberate: copie a prescripţiei electronice, copie a taxării prescripției electronice,
exemplarul nr. 1 al prescripţiei medicale tip M.A.I. taxate, borderouri centralizatoare
separate pentru prescripţiile electronice şi pentru prescripţiile medicale tip M.A.I., cu
înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal, a datei de eliberare a medicamentelor
şi a discountului acordat pentru fiecare prescripţie, bonul fiscal în original, factura cu
suma aferentă contribuţiei personale.
7.8. Să înainteze către C.M.J. Tulcea documentele justificative aşa cum sunt definite la
art. 2.1. lit. f), în primele 10 zile ale lunii următoare.
7.9. Să elibereze medicamente numai în limita fondurilor alocate prin prezentul
contract.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor:
8.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat.
9. Modalităţi de plată:
9.1. Decontarea contribuţiei personale se va face pe bază de documente justificative
aşa cum sunt definite la art. 2.1. lit. f.
9.2. Se decontează contribuţia personală pentru categoriile de asiguraţi care fac
obiectul contractului, până la valoarea plafonului lunar alocat.
9.3. Plata se efectuează cu ordin de plată, în termen de maximum 60 zile de la data
înregistrării facturii lunare la sediul achizitorului.
10. Clauze specifice:
10.1. Orice modificare sau completare la acest contract se va face prin act adiţional cu
respectarea actelor normative în vigoare la data respectivă.
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11. Forţa majoră:
11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
11.2. Forţa majoră exonerează părţile contactului de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
11.4. Partea contractului care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
11.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pentru o perioadă
mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de
drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese.
12. Încetarea contractului:
12.1. Prezentul contract încetează de drept în următoarele situaţii:
a) acordul de voinţă al părţilor;
b) încetarea activităţii prin faliment, dizolvare sau lichidare;
c) întreruperea activităţii pe o perioadă mai mare de două luni;
d) încălcarea condiţiilor legale de acreditare şi funcţionare.
e) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al prestatorului
sau al achizitorului printr-o notificare scrisă şi motivată cu privire la intenţia de
reziliere, cu cel puţin 15 zile înainte de încetarea propriu-zisă a contractului.
13. Soluţionarea litigiilor:
13.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea clauzelor contractuale.
13.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti din România.
14. Limba care guvernează contractul:
14.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract
trebuie să fie transmisă în scris.
– (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi
în momentul primirii.
15.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau email, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
15.3. Date de contact:
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a) Pentru achizitor: tel./fax: 0240.518.639; e-mail: cmj.tl@mai.gov.ro; persoană de
contact: BACCELA MARIA.
b) Pentru prestator: tel. …….….…., fax ……….….; e-mail: …….…….…………….;
persoană de contact: …………………………….
16. Legea aplicabilă contractului:
16.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
17. Consideraţii finale:
17.1. Prezentul contract conţine un număr de 6 pagini şi 3 anexe, după cum urmează:
Anexa nr. 1 – Lista medicilor prescriptori din cadrul C.M.J. Tulcea;
Anexa nr. 2 – Lista punctelor de lucru ale prestatorului;
Anexa nr. 3 – Oferta de preţ pentru medicamentele cuprinse în Lista medicamentelor
cel mai des prescrise de către medicii C.M.J. Tulcea.
Părţile au înţeles să încheie azi, ……………… prezentul contract în 3 (trei) exemplare
egal valabile, din care 2 (două) pentru achizitor şi 1 (unul) pentru prestator.

ACHIZITOR

PRESTATOR

CENTRUL MEDICAL JUDEŢEAN TULCEA

S.C. ……………………… S.R.L.

Şeful C.M.J. Tulcea
Comisar medic
Dr. Siret Dumitru

Reprezentant legal,
………………………...

Avizat pentru legalitate:
Consilier Juridic al Direcţiei Medicale a M.A.I.
Comisar
Miroiu Robert

Avizat C.F.P.:
Contabil şef al I.P.J. Tulcea
Comisar
Manolache Beatrice-Monica
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ANEXA NR. 1
LISTA MEDICILOR PRESCRIPTORI DIN CADRUL C.M.J. TULCEA
Nr.
crt.

Nume şi prenume medic prescriptor

Codul de parafă
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ANEXA NR. 2
LISTA PUNCTELOR DE LUCRU ALE PRESTATORULUI

Nr.
crt.

Localitatea

Adresa completă
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ANEXA NR. 3
OFERTA DE PREŢ PENTRU MEDICAMENTELE CUPRINSE ÎN LISTA
MEDICAMENTELOR CEL MAI DES PRESCRISE DE CĂTRE MEDICII
DIN CADRUL C.M.J. TULCEA
Nr. crt.

Denumire produs
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MIG-400mg - cpr. film x 10
Modafen R.G. - cpr. film. x 24
Aspenter 75mg - cpr. gastrorez. x 30
Faringosept 10mg - cpr. supt x 10
Silimarina 35mg - cpr. x 80
ParaSinus - cpr. x 20
Bixtonim - sol.nazala, flc. x 10 ml
Triferment - dj x 30
LIV 52 cpr. x 100
Diclofenac 1% crema - tub x 50 g
Aspacardin 180mg+180mg - cpr. x 30
Borenar 20mg - cpr. x 10
Acc-200mg - cps. x 20
Sargenor 1g/5ml - sol. orala, fiole x 20
Lioton - gel x 100g
Colebil - dj. x 30
Aspirin Cardio 100mg - cpr. x 30
Rompirin 100mg - cpr.film.gastrorez. x 30
Mastodynon -sol.orala x 100 ml
No-Spa 40 mg - cpr. x 24
Kreon 150 mg (10000ui) - cps x 20
Biorinil susp. prevazut cu nebulizator - spray nazal x 10 ml
Rowatinex - cps. x 30
Algocalmin 500mg - cpr. x 20
Bilichol - cps. x 24
Elevit Pronatal - cpr.film. x 30
Distonocalm - cpr.film x 30
Dicarbocalm - cpr. x 20
Nitropector 20mg - cpr. x 30
Bromhexin 8mg - cpr. x 20
Dulcolax 5mg - dj gastrorez x 30
Paracetamol 500 mg - cpr x 20
Claritine 10mg - cpr. x 10
Calciu + vit.D3 - cpr. x 30
Fitodiab - cpr. x 60
Hemorzon unguent - tub x 18 g
MAGNE B6 - dj. x 50
Eurovita MultiVital A-Z - cpr. x 42
Eurovita Multiminerale - dj. x 30
ESSENTIALE FORTE N - cps. x 30

Preţ ofertat
(ron)
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