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CONTRACT nr. 2 8 2 /1 6 /0 2 0 5 8  / / ?  
de achiziţionare a medicamentelor

..12" decembrie 2016  mun. Chisinău
(localitatea)

V î n z ă t o r Beneficiar
C entru l p en tru  ach iziţii

M ed eferen t Grup SRL IM SP Spitalul Clinic M unicipal p u b lice  ce n tra liz a te  în
rep rezen tată  prin d irector 15:1! ti s ă n ă ta te
A lexia Caisîn

care  acţionează în baza rep rezen tată  prin rep rezen tat prin director,

sta tu tu lu i Medic-sef-Valeriu Postolachi îvan  ANTOCI.
denum ită în continuare care  acţionează în baza
vânzător. (funcţia, numele, prenum ele] R egu lam en tu lu i de
IDNO: 1 0 0 2 6 0 0 0 5 3 2 8 9 care  acţionează în baza o rg a n iz a re  si fu n cţio n are ,
din 2 0 .1 1 .2 0 0 0 sta tu tu lu i. denum it în continuare Centru,

(sccitut, regulament, hotărîre etc.) 
denum it(ă) în continuare  

Beneficiar,
1 0 0 3 6 0 2 1 5 0 7 3 2
(se indică numărul şi data de
înregistrare în Registrul de stat)

IDNO 1 0 1 6 6 0 1 0 0 0 2 1 2 ,

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Achiziţionarea medicamentelor - •••sare instituţiilor medico-sanitare publice flMSPŢ. denumite în continuare 
Bunuri, conform licitaţiei nr. 16 /0 2 0 5 8  din 10.2016. în baza deciziei grupului de lucru al Centrului din „25" noiembrie 
2016 .

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrante ale Contractului:
a) Lista bunurilor -  anexa nr.l.
b) Garanţia de bună execuţie -  anexa nr.2.
3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor discrepanţe sau 

inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată 
mai sus.

4. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Centru, Vînzătorul se obligă prin prezenta 
să livreze Bunurile, Beneficiarului şi să înlăture defectele lor, sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile 
Contractului.

5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar Centrul la rîndul său, să plătească Vînzătorului, în calitate de 
contravaloare a livrării bunurilor, preţui Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform 
prevederilor Contractului, în termenele şi modalitatea stabilite de prezentul Contract.

CONDIŢII SPECIALE

1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea şi sortimentul prevăzut în 

Specificaţia din anexa n r.l, care este parte integrantă a prezentului Contract.



1.2. Centrul se obligă la rîndul său, să achite iar Beneficiarul se obligă, să recepţioneze Bunurile livraa 
Vînzător şi să transfere Centrului mijloacele financiare pentru bunurile recepţionate.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificate de calitate eliberate de Laboratorul pentru Controlul CaEtz 
Medicamentelor al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

1.4. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui:
- nu mai puţin de 60%  din termenul de valabilitate ir iuai pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani şi mai mulţi;
- şi de 80%  din cel iniţial pentru Bunurile cu o va Iau: de pînă la 2 ani;

2. Term enele şi condiţiile de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiţii Incoterms 2013 DDP, cu transportul 

Vânzătorului, in termen de 20 de zile de la comanda Beneficiarului, pe parcursul anului 2017.
2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: factura fiscală-2ex., care trebuie să fie prezentată Centrului 

(conform punctului 4.2) şi Beneficiarului împreună cu bunul.
Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului şi Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării 

Bunurilor la destinaţia finală.
Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentu ! :n care sînt prezentate documentele enumerate mai sus.
2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau i jorare argumentată a cantităţii de Bunuri în limitele 

prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor pul' :ice, informînd despre aceasta Vînzătorul cu 10 zile înainte 
de livrare.

2.4. La livrarea Bunurilor de către Vînzător Beneficiarului, aceştia semnează factura fiscală, care urmează a fi 
prezentat de către Vînzător Centrului şi care serveşte temei pentru efectuarea plăţii conform prevederilor Contractului.

2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale şi a recepţionării lor de către Centru.

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată
3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în 

Specificaţia din anexa n r.l a prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie:

2075663 .54  lei (două milioane şaptezeci si cinci mii sase sute nsezeci si trei lei. 5 4 banii.
3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în lei moldoveneşti, prin intermediul 

Ministerului Finanţelor -  Trezoreria de Stat, în termen de 20 /sie bancare de la recepţionarea facturilor fiscale. Dovada 
achitării plăţilor pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanţelor -  Trezoreria de 
Stat.

3.4. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al 
Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-prim ire
4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi i ecepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi sînt prezentate toate 

documentele de însoţire prevăzute în punctul 2.2 din prezentul Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în anexa nr.l;
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespund informaţiei indicate în anexa nr.l.
4.2. Vînzătorul este obligat, în prima zi de vineri, după livrarea Bunurilor, să prezinte Centrului, pentru 

efectuarea plăţii, un exemplar original al facturii fiscale semnat de Beneficiar. în cazul nerespectării de către Vînzător a 
prezentei clauze, Centrul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 din prezentul 
Contract.

5. Standarde
5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Vînzător în propunerea 

sa tehnică.

6. Obligaţiile Părţilor
6.1. în baza prezentului Contract, Vînzătorul se obliga:
a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Beneficiarul, în decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin 

telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Beneficiar în termenele 

stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
dJ să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către 

Beneficiar.
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor 

livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să transfere Centrului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul semnării facturii fiscale, sumele băneşti 

pentru achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;
c) până la data de 5 a fiecărei luni, să prezente Centrului informaţia cu referire la stocurile de produse 

medicamentoase din instituţie;
d) până la data de 20 a fiecărei luni, să solicite, în scris, necesităţile pe contract de la Vînzător, o copie a 

solicitării fiind prezentată către Centru.

7. Forţa m ajoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform 

prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: 
incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile 
calendaristice) celelalte Părţi despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.



7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie 
confirmate printr-un certificat, eliberat în modul stabilit de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea 
circumstanţe.

8. Rezilierea Contractului
8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:
a) refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
b) nerespectarea de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
c) nerespectarea de către Beneficiar ori Centru a termenelor de transfer şi plată ale Bunurilor;
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare, celorlalte 

Părţi intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă la scrisoare în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. în cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să prezinte 
documentele corespunzătoare Centrului şi Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere.

9. Reclamaţii şi sancţiuni
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la ipomentul recepţionării lor, 

fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.
9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze Beneficiarul şi Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor în 

termen de 5 zile calendaristice de la data survenirii circumstanţelor care împiedică livrarea. în caz de încălcare a 
termenului de informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a 
bunurilor nelivrate.

9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile lucrătoare de la 
depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de Agenţia Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale ori de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
acestora şi să comunice Beneficiarului şi Centrului despre decizia luată.

9.5. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar 
Beneficiarului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să 
le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.7. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de Agenţia Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale sau organizaţia independentă neutră şi autorizată în acest sens, cheltuielile de staţionare sau 
întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în 
valoare de 50%  din suma Bunurilor nelivrate.

9.9. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma 
Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 50% din suma Bunurilor nelivrate.

9.10. Pentru transferul cu întîrziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poartă răspundere 
materială în valoare de 0,1%  din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din 
suma totală a Bunurilor neachitate.

9.11. Pentru achitarea cu întîrziere a mijloacelor financiare către Vînzător, Centrul poartă răspundere materială 
în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a 
Bunurilor neachitate.

9.12. Vînzătorul este exonerat de obligaţia privind livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau retragere a 
certificatului de înregistrare a medicamentului, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

9.13. Cenţi ul este absolvit de răspunderea materială stabilită în pct. 9.11. în cazul în care achitarea cu întîrziere a 
avut loc din vina Ministerului Finanţelor -  Trezoreriei de Stat.

10. Drepturile d cp ro p rie ta te  intelectuală
10.1. Vînzătorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul şi Centrul împotriva oricăror:
a] reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 

nume, mărci înregistrate etc.) privind echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de Centru.

11. Dispoziţii finale
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. în caz 

contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi 

pierd valabilitatea.
11.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor 

conţi actuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime şi 
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările şi completările operate la prezentul Contract sînt 
valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de toate Părţile, aprobate corespunzător de 
către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract 
unor persoane terţe fără acordul în scris al celorlalte Părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un 
exemplar pentru Vînzător, Centru, Beneficiar şi Agenţia Achiziţii Publice.



11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după aprobarea lui de 
Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale 
Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al Părţilor şi este semnat astăzi, 12 decembrie 2.016. 
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legisla*--

Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

Vînzătorul Beneficiarul

M edeferentGrup SRL IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi Centrul pentru achiziţii publice 
centralizate  
în sănătate

Adresa poştală:
MD -  2 0 7 1 , mun. Chişinău, str. 
Alba- Iulia 7 5 /8  etaj 3.

Adresa poştală:
MD-3101 mun. Bălti, st. Decebai 101

Adresa juridică:
mun. Chişinău, str. Alexandru 
Cosmescu nr.3

Telefon: 0 2 2 -1 0 5 7 5 3 , 022 -  
105 7 5 0
Fax: 0 2 2 -1 0 5 7 5 2
e-mail: info@m edeferent.com

Telefon:
0 -2 3 1 -7 2 7 0 3

Telefon: 0 2 2  8 4 4 2 4 0

Cont de decontare: 
M D 40E N 000000222407790845

Cont de decontare:
M D58TRPCCW 518430A001242A /?

Cont IBAN:
MD75TRPCCC518430C01859AA

x
Banca: B.C."Energbank" S.A. Banca:

Ministerul Finanţelor - T rezoreria de 
Stat

Banca:
MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru achiziţii publice 
centralizate în sănătate

Adresa poştală a băncii:
Strada Tighina 2 3 /3 ,  MD-2001, 
Chisinau

Adresa poştală a băncii:
M D-2005, str. Cosmonauţilor, 7 , mun. 
Chişinău

Cod: ENEGMD22 Cod:
TREZMD2X

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1 0 0 2 6 0 0 0 5 3 2 8 9 Cod fisca l:1003602150732 Cod fiscal: 1 0 1 6 6 0 1 0 0 0 2 1 2

Semnătura autorizată: Semnă tu r%^iiţt)r i zaţă: 
Medic-şei-Vaţeâ.

Semnătura autorizată

Alexia Caisîn

-4

Contabil
L.Ş.

N r.1 0 0

înregistrat: nr.m
Trezoreria
Data:

mailto:info@medeferent.com


Anexa n r.l
la Contractul nr. 2 8 2 / 1 6 / 0 2 0 5 8  / / ^  

din „12” d ecem brie  2 0 1 6
SPECIFICAŢIA BUNURILOR

Cod CPV 33690000-3

Unitate Ambalaj

Nr.
d/o

Denumirea
Comună

Internaţională

Denumirea 
Comercială 

medicamen tu lui, 
doza

Producătorul Ţara de 
origine

Unitatea
de

Măsură
(UM)

Cantitatea
UM

Preţfără 
TVA p/u 

UM

Vaoarea

TVA

Preţ cu TVA 
p/uUM Nr. în 

ambalaj

Cantitate

ambalaj

Preţfără 
TVA la 

ambalaj

Vaoarea
TVA

Preţ cu 
TVA Ia 

ambalaj
Suma fără TVA Suma cu TVA

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

Lei
MD

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
l. Acidum ascorbicum Vitamin C - 1 0 0  mg/ml 5 

ml
Hebei Kaiwei Pharmaceutical 
Co., Ltd

fiola 40  000 0,9570 0,0766 1,0336 100 400 95,7000 7,6600 103,3600 38280,0000 41344,0000

2. Amikacinum 0brocin-500 - 500 mg/2 
ml

Ciron Drugs & 
Pharmaceuticals Pvt. fiola 700 17,1900 1,3752 18,5652 î 700 17,1900 1,3752 . 18,5652 12033,0000 12995,6400

3. Aminophyllinum Eufilin - 2 .4%  5 ml UPM din Borisov SAD fiola 41 400 2,7900 0,2232 3,0132 10 4140 27,9000 2,2320 30,1320 115506,0000 124746,4800

4. Amoxiciliinum Amoxicilină - 1  g NCPC International Corp. 
(prod.: North China 
Pharmaceutical Co., Ltd, 
China)

flacon 10 000 4,9200 0,3936 5,3136 10 1000 49,2000 3,9360 53,1360 49200,0000 53136,0000

5. Ampicillinum Ampicilina - 1  g NCPC International Corp. 
(prod.: North China 
Pharmaceutical Co., Ltd, 
China)

flacon 30 000 4,3900 0,3512 4,7412 10 3000 43,9000 3,5120 47,4120 131700,0000 142236,0000

6. Cefotaximum Cefotaxim - 1  g NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 10 000 5,4700 0,4376 5,9076 10 1000 54,7000 4,3760 59,0760 54700,0000 59076,0000

7. Ceftazidimum Ceftazidim - 1  g NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 15 000 11,5700 0,9256 12,4956 10 1500 115,7000 9,2560 124,9560 173550,0000 187434,0000

8. Ceftazidimum Ceftazidim - 2000 mg NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 6 000 25,9800 2,0784 28,0584 10 600 259,8000 20,7840 280,5840 155880,0000 168350,4000

9. Ceftriaxonum Ceftriaxon - 2 g NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 5 000 10,4900 0,8392 11,3292 10 500 104,9000 8,3920 113,2920 52450,0000 56646,0000

10. Ceftriaxonum Ceftriaxon -1 0 0 0  mg NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 40 000 4,8100 0,3848 5,1948 10 4000 48,1000 3,8480 51,9480 192400,0000 207792,0000

11. Cefuroximum Cefuroxim - 0.75 mg NCPC International Corp. 
(prod.: NCPC Hebei Huamin 
Pharmaceutical Co. Ltd., 
China)

flacon 10 000 6,4500 0,5160 6,9660 10 1000 64,5000 5,1600 69,6600 64500,0000 69660,0000



Imipenemum+Cilastat
inum

Meropenemum

Metoclopramidum

Metronidazolum

Metronidazolum

Glucoza (ambalaj din 
sticlă) -1 0 %  2 00 ml

Prepenem - 500  mg+500 
mg

Pospenem inj. 1000 mg - 
1000 mg

Metoclopramid - 5 mg/ml 
2 ml

Metronidazol - 250  mg

Metronidazol (ambalaj 
din sticlă) - 0.5%  100 ml

NCPC International Corp. 
(prod.: Hebei Tiancheng 
Pharmaceutical Co., Ltd, 
China)

JW Pharmaceutical 
Corporation

JW Pharmaceutical 
Corporation

UPM din Borisov SAD

UPM din Borisov SAD

NCPC International Corp. 
(prod.: Hebei Tiancheng 
Pharmaceutical Co., Ltd, 
China)

Natrii chloridum Clorură de sodiu (ambalaj 
din sticlă) - 0.9%  100 ml

NCPC International Corp. 
(prod.: Hebei Tiancheng 
Pharmaceutical Co., Ltd, 
China)

Omeprazolum

Polyvidonum

Omeprazol - 20  mg UPM din Borisov SAD capsula

Neohemodez - 400 ml Novofarm- Biosintez SRL

Neohemodez - 2 00 ml Novofarm- Biosintez SRL

Propofol - 1 0  mg/ml 20 
ml

Xi'an Libang Pharmaceutical 
Co., Ltd.

Rani -  25  mg/ml 2 ml Ciron Drugs & 
Pharmaceuticals PvL

m

145446,0000

118782,0000

Total:

128284,5600

150465,6000

2 075 663,5360

V în zătoru l: B en eficiaru l:
b M-T1 -MOLOr

Centrul:
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