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CAIET DE SARCINI 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

privind achiziţia de ,,MEDICAMENTE  UTILIZATE IN TRACTUL DIGESTIV SI 

METABOLISM  ” 

 

 

           1.Obiectul achiziţiei:  „MEDICAMENTE UTILIZATE IN TRACTUL DIGESTIV SI 

METABOLISM ”, cod CPV 33610000-9 

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achizitionarea de medicamente utilizate in tractul 

digestiv si metabolism, necesare asigurării îngrijirii medicale a asistatiilor din centrele aflate în 

subordinea Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Vâlcea. Medicamentele 

vor fi livrate numai în baza comenzii emise de către autoritatea contractantă. 

       2. Considerații generale: 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 

Ofertantul în calitatea sa de producător/reprezentant legal al producătorului/ persoană care 

introduce pe piaţă, răspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţională  şi trebuie 

să fie în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul, documente care descriu 

în detaliu componenţa şi specificaţiile acestora. Calitatea produselor va fi cea prevăzută de 

standardele în vigoare si poate fi atestată de : certificate de calitate; autorizare din partea 

Ministerului Sănătătii. Documentele ce atestă calitatea produselor vor fi anexate la documentele 

de livrare a mărfii. În caz contrar beneficiarul îsi rezervă dreptul de a nu efectua plata produselor 

neatestate calitativ. 

În certificatele de calitate se va menţiona obligatoriu termenul de valabilitate care nu va diferi în 

niciun fel de cel prevăzut de standardele în vigoare. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul 

de a sista comanda încheiată cu furnizorul, în cazul în care calitatea produselor nu este conformă 

cu standardele aflate în vigoare. Fiecare produs va fi etichetat si înscriptionat cu denumirea 

produsului, marca producătorului, termenul de valabilitate, data fabricatiei, compozitia, eventuali 

aditivi sau ingredienti folositi, eventualele riscuri, contraindicatii si modul de utilizare, 

manipulare, conservare si păstrare. Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat 

prin reechitare sau reambalare, de către producător. 

Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor în termenul de valabilitate, persoana 

juridică achizitoare fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea gratuită în 

maxim 24 ore a produsului necorespunzător. 

    3. Specificatii : 

COLEBIL DG. 1400 Compozitie : bilă de bovine,  metenamină, 

salicilat de sodiu 

Ambalaj :cutie  

DICARBOCALM 

COMPRIMATE 

MASTICABILE CA/MG 

TB   900 COMPOZITIE : carbonat de calciu 489 mg, 

carbonat de magneziu 11 mg şi trisilicat de 

magneziu 6 mg ,mentă. 

Ambalaj:  blistere/cutie 

DULCOLAX 5 MG/DG DG 300 Substanta activa :bisacodil 

Ambalaj :blistere/cutii 

FURAZOLIDON 100 MG/TB TB. 2400 Substanta activa:furazolidona 

Ambalaj : blistere/cutie 
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ESSENTIALE FORTE N 300 

MG/CAPS 

CA

PS. 

1200 Substanta activa : fosfolipide esentiale .   

 Ambalaj: cutie 

EUROVITA 

MULTIMINERALE 

GINGO, A-Z 

TB. 840 Co   contine un complex optim de vitamine si 

minerale plus  gingko biloba 

Ambalaj : cutie 

FERRUM HAUSSMANN 

SIROP50MG/5ML 

FL. 20 Ferrum Hausmann contine : 10 mg fier sub 

forma de complex polimaltozat de hidroxid 

de fier 

Ambalaj : flacon 

GLICERINA SUPOZITOARE 

COPII 1405 mg 

SUP

. 

60 Substanta activa glicerolul 

Ambalaj : cutii 

GLICERINA SUPOZITOARE 

ADULTI 

SUP

. 

60   Substana activa  : glicerolul 

Ambalaj : cutii 

HEPATOPROTECT 

150 MG /TB 

TB. 1000 Substanta activa:silimarina 

Ambalaj :cutii 

IMODIUM 2 MG /CAPS CPS 180 Substanta activă: clorhidrat de loperamida 

Ambalaj :cutii 

LAGOSA 150 MG/TB CPS 100 Substanta activă:  silimarina  

Ambalaj :cutii 

LOPERAMID 2 MG /CPS CPS

. 

900 Substanta activă: clorhidrat de loperamida 

Ambalaj :cutii 

LIV 52 SIROP *100 ML FL 10 Compozitie :  capparis spinosa , cichorium 

intybus , solanum nigrum ,terminalia arjuna 

,cassia occidentalis achillea millefolium , 

tamarix gallica. 

Ambalaj:flacon 

LIV 52 HIMALAYA TB. 1000 Compozitie:  Capparis spinosa 

65mg Cichorium intybus 65mg Mandur 

bhasma 33mg Solanum nigrum 

32mg Terminalia arjuna 32mg Cassia 

occidentalis 16mg Achillea millefolium 

16mg Tamarix gallica 16mg 

Ambalaj : Flacon 

LACTOZA SUBSTANTA G 500 Substantă organică incoloră, solidă, cu gust 

dulce, care se extrage din zer, folosită 

în industria de medicamente 

METOCLOPRAMID 10 

MG/TB 

TB. 800 Substanta activa : clorhidrat de 

metoclopramidă anhidru 

Ambalaj : cutie 

OMERAN 20MG/CPS. CA

PS. 

300 Substanta activa: omeprazolum 

Ambalaj :Cutie 

PIAFEN  500 MG/TB TB 1000 Substanta activa: metamizol sodic 500 mg, 

clorhidrat de pitofenona 5 mg, bromometilat de 

fenpipramida 0,1 mg si excipienti. 

Ambalaj :Cutie 

http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/fier_3495
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/fier_3495


 

 
 

 Page 3 
 

C O N S I L I U L  J U D E T E A N  V Â L C E A  
Directia Generală de Asistentă Socială și Protectia  Copilului Vâlcea 

Str.Tudor Vladimirescu nr. 28, Râmnicu Vâlcea, România 
Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270-int.128 

RANITIDINA 150 MG/TB TB 400 Substanta activa: ranitidinum 

Ambalaj : blistere /cutie 

SAPROSAN 100 MG /DG DG 200 Substanta activa :clorchinaldol 

Ambalaj: Cutie 

SCOBUTIL 10 MG /TB TB 150 Substanta acctiva :bromura de N-

butilscopolamoniu 

Ambalaj :cutie 

SILIMARINA 35 MG/TB TB 8000 Substanta activa :silimarina  

Ambalaj :cutie 

SMECTA PULBERE 

PENTRU SUSPENSIE 

ORALA *3 G/PLIC 

PLI

C 

600 Substanta activă: diosmectită 

 Ambalaj :cutie 

SPAVERIN 40 MG/TB tb 2000 Substanta activa: drotaverinum 

Ambalaj :cutie 

TRIFERMENT 

COMPRIMATE FILMATE 

GASTROREZISTENTE 

DG 900 Substanta activă: Pancreatină 

Ambalaj :cutie  

URINEX CAPSULE MOI CA

PS 

240 Substanta activă: anetol, fencona, pinen, 

borneol, cineol. 

Ambalaj :cutie  

VITAMINA C 180 MG /TB TB 500 Substanta activa :acid ascorbic  

Ambalaj: cutie 

VITA 9 DRAJEURI DG 1000 9 Vita drajeuri, este un preparat 

multivitaminic, contine 

9 vita contine: Vitamina A - 2500 UI;Vitamina 

B1 - 2 mg;Vitamina B2  1 mg;Vitamina B6 - 

0,5 mg;Vitami 

C- 30 mg;Vitamina D - 400 UI;Vitamina E - 1 

mg;Niacina (Vit PP) - 10 mg; 

Calciu Pantotenat - 1 mg. 

Ambalaj: Cutie de carton cu flacon special 

VITAMINA B COMPLEX FL. 30 Vitamina B complex face parte din grupa 

farmacoterapeutica: vitamineB complex, 

inclusiv combinatii. 

Ambalaj : Cutie cu un flacon din sticla bruna a 

125 ml sirop si masura dozatoare 

 

Denumirea medicamentului trebuie să includă, să fie însotită sau să facă referiri la: informatii 

descriptive si dacă este necesar, informatii de utilizare; starea fizică  a medicamentului. 

Termenul de valabilitate se compune din formularea clară a zilei, lunii si a anului (termenul de 

valabilitate să fie de cel puțin 12 luni de la data livrării). Data este precedată de mentiunea 

clară “ expiră la data de _______”. Se va indica după caz, conditiile de păstrare si conservare. 

 

4.Condiţii de livrare 

Livrarea medicamentelor se va face gratuit de către furnizor în maxim 48 de ore, pe bază de 

comandă. Condiţia de livrare: franco-depozit - farmacia  D.G.A.S.P.C. Vâlcea cu sediul în Rm. 
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Vâlcea, str. Ferdinand nr. 32. La livrare, medicamentele vor fi însoțite de documente de 

certificare a calitătii, conform dispozitiilor legale în vigoare. 

 

    5. Pretul si plata produselor 

Prețul produsului va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură, fără TVA. Prețul stabilit de ofertant 

în ofertă este ferm si nu poate fi schimbat sau indexat ulterior, pe timpul derulării contractului. 

 

      6. Recepţia produselor 

Recepţia calitativă şi cantitativă se va executa la depozitul beneficiarului de către comisia de 

recepţie a autorităţii contractante în prezenţa delegatului furnizorului. În cazul în care la recepţie 

se constată că unele produse nu corespund calitativ, furnizorul va proceda la schimbarea lor fără 

a solicita contravaloarea transportului. 

 

    7. Expediere şi transport 

Expedierea produselor este în sarcina furnizorului şi potrivit condiţiei de livrare, se va face cu 

mijloacele de transport ale furnizorului şi în prezenţa delegatului acestuia. Mijloacele de 

transport vor fi specifice transportului de produse farmaceutice şi autorizate conform legislaţiei 

în vigoare. 

 

   8. Condiţii minime de calitate. 

Ofertantul în calitatea sa de producător/reprezentant legal al producătorului/ persoană care 

introduce pe piaţă, răspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţională, trebuie să 

fie în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul, documente care descriu în 

detaliu componenţa şi specificaţiile tehnice. 

 

 

 

 

Farmacist Primar, 

Popa Leonida 

Întocmit, 

Alamă Diana 

 

 

 

 


