
Societatea Antibiotice S.A., cu sediul în Iaºi, str. sã transmitã o adresã la numãrul de fax 0372.065.633 
Valea Lupului nr. 1, doreºte sã contracteze servicii de sau pe e-mail: daniel.diac@antibiotice.ro, prin care sã 
proiectare pentru construirea ºi predarea “la cheie” a solicite comunicarea parolei de acces la documentaþie. 
unei capacitãþi de fabricaþie pentru forme topice Adresa va cuprinde datele de identificare ale firmei 
(unguente, creme, geluri), supozitoare ºi ovule. solicitante. Parola va fi transmisã imediat, pe e-mail, 

firmelor care au solicitat acest lucru în scris.Pentru achiziþionarea acestui serviciu s-a ales 
procedura de “selecþie de oferte”. Facem menþiunea Documentaþia de proiectare va fi elaboratã astfel 
cã societatea Antibiotice S.A. nu este autoritate încât sã conþinã toate detaliile de execuþie pentru 
contractantã, achiziþia urmând a se face dupã realizarea “la cheie” a noii capacitãþi de producþie. 
procedura proprie (aprobatã de Ministerul Proiectul va fi realizat cu respectarea cerinþelor 
Sãnãtãþii, acþionarul majoritar). Procedura de normelor EU-GMP pentru fluxurile de fabricaþie din 
achiziþie va fi tip “cerere de ofertã”, în douã etape de industria farmaceuticã. Totodatã, proiectantul va 
desfãºurare. Proiectarea se va face pe o suprafaþã de întocmi calificarea designului (DQ).
cca. 2.400 mp, special alocatã de cãtre Antibiotice S.A. Condiþii ce trebuie îndeplinite de participanþii la 
în acest scop. prima etapã de selecþie: 

Pentru procedura de selecþie de oferte a fost 
- Vor prezenta referinþe pentru cel puþin un 

întocmitã o documentaþie ce cuprinde criteriile de 
obiectiv de investiþii similar, capacitate de 

eligibilitate, condiþiile care trebuie îndeplinite de 
fabricaþie pentru forme topice (unguente, 

potenþialele societãþi ofertante.
creme, geluri), supozitoare ºi ovule, 

În prima etapã se solicitã referinþe similare proiectatã în totalitate (toate disciplinele) ºi 
privind proiectarea unei capacitãþi de producþie topice realizatã, care a primit autorizaþie GMP - 
(unguente, creme, geluri), supozitoare ºi ovule, condiþie obligatorie
realizatã (proiectatã), autorizatã Good Manufacturing 

- Firmele care îndeplinesc cerinþele formulate prin 
Practice (GMP) de cãtre Agenþia Naþionalã a 

documentaþia de atribuire vor semna cu societatea 
Medicamentului ºi a Dispozitivelor Medicale.

Antibiotice S.A. un contract de confidenþialitate, 
În a doua etapã, evaluarea ºi selecþia finalã se va dupã care vor primi toate informaþiile pe care le 

face dupã preþul cel mai scãzut ºi timpul de considerã necesare pentru întocmirea ofertei 
realizare cel mai scurt. financiare

Documentaþia este postatã pe site-ul societãþii 
www.antibiotice.ro, în secþiunea Dezvoltare, accesul  Solicitarea documentaþiei (parola) se va 
realizându-se prin tastarea unei parole. face pânã la data de 02 iulie 2014, iar depunerea 

Firmele de proiectare ce doresc sã participe la prima referinþelor ºi a documentelor de eligibilitate se 
etapã a procedurii de selecþie a ofertanþilor sunt rugate va face pânã la data de 07 iulie 2014.   

ANUNÞ
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