
Tabelul punctelor de calitate pentru 
evaluarea ofertelor prezentate de către operatorii pentru 

 
Rețete pentru medicamente compensate 

Oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică 
Factor de evaluare Pondere 

1. Prețul ofertei 60 puncte (cel mai scăzut preț) 
2. Deținerea tipografiei proprii de 
producere (utilaj de imprimare deținut cu drept 
proprietate) 

10 puncte 

3. Experiența ofertantului până la 3 ani – 3 punct; 
de la 3 la 5 ani – 6 puncte; 
mai mult de 5 ani – 10 puncte; 
MAXIM : 10 PUNCTE 

4. Cel mai restrâns termen de furnizare al 
rețetelor imprimate, după efectuarea comenzii 
de către CNAM 

Primul loc 3 puncte. 
Locul doi – 6 puncte. 
Locul trei – 10 puncte. 
MAXIM : 10 PUNCTE 

5. Posibilitatea aplicării ( la solicitarea 
CNAM pe parcursul anului) a unui element de 
filigran fără a afecta prețul unitar al rețetei 

10 puncte 

TOTAL PUNCTA 100 puncte 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Prețul ofertei” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile depuse se acordă punctajul maxim alocat 

factorului de evaluare respectiv (60 puncte); 
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acordă astfel: 

P (puncte ofertă) = (preț minim /(împărțit la) preț ofertă  operator economic X (înmulțit la) 
punctajul maxim alocat). 
Notă: Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate, fără 
TVA. 

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Deținerea tipografiei de producere (utilaj 
de imprimare deținut cu dreptul de proprietate)” se acordă astfel: 10 puncte; 

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „Experiența ofertantului” acordă astfel : 
experiența operatorului economic: până la 3 ani – 3 punct; 
experiența operatorului economic: de la 3 la 5 ani – 6 puncte; 
experiența operatorului economic: mai mult de 5 ani - 10 puncte; 
Ofertantul poate acumula maxim 10 puncte. 
4. Punctajul maxim pentru factorul de evaluare “Cel mai restrâns termen de 

furnizare al rețetelor imprimate, după efectuarea comenzii de către CNAM” este de 10 puncte. 
Cantitatea de rețete se va repartiza în loturi a câte 1 milion de rețete. Ofertantul va 

propune termenul minim de furnizare a lotului. 
Membrii grupului de lucru vor clasa ofertanții conform termenilor propuși (numărul de 

zile) de furnizare al rețetelor. Pentru locul unu (termenul cel mai restrâns) se acordă 10 puncte. 
Pentru locul doi se acordă 6 puncte. Pentru locul trei se acordă 3 puncte. 

În cazul când mai mulți ofertanți prezintă același termen restrâns de livrare, toți se vor 
clasa pe același loc și vor obține același punctaj. 

5. Punctajul pentru factorul de evaluare “Posibilitatea aplicării (la solicitarea CNAM 
pe parcursul anului) a unui element de filigran fără a afecta prețul unitar al rețetei” acordă astfel: 
10 puncte. 

Operatorul economic va analiza capacitățile sale tehnice și financiare pentru a garanta 
executarea solicitării de a include un element de filigran în rețetă. 



 
TOTAL PUNCTAJ: 100 PUNCTE 

 
Pentru evaluarea ofertelor conform criteriilor expuse în tabel, ofertanții vor 

prezenta acte justificative ce confirmă: 
 
1. Deținerea tipografiei proprii de producere (utilaj de imprimare deținut cu drept de 

proprietate) prin completarea Formularului F 3.3 și anexarea actelor justificative. 
2. Termenul de furnizare al rețetelor imprimate , după efectuarea comenzii de către 

CNAM - va acorda declarație pe propria răspundere. 
3. Experiența ofertantului - prin completarea Formularului F 3.3 și anexarea actelor 

justificative. 
4. Posibilitatea aplicării (la solicitarea CNAM  pe parcursul anului) a unui element 

de filigran fără a afecta prețul unitar al rețetei - va acorda declarație pe propria răspundere. 


