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NR   28  /20.01.2023      

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind atribuirea contractului de prestari servicii -  Servicii medicale de screening si 

diagnostic in specialitatile cardiologie si boli interne in sistem de telemedicina 

Cod CPV 85100000-0 Servicii de sănătate 

Cantitatea minima 500 consultații. 

 

  

 

1. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

Oferta ce conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenta documentaţie va fi 

considerată neconformă şi va fi respinsă. 

        Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și 

fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 

performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, 

terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru 

certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 

       Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care executanții sau 

prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la 

prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul 

îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în 

localitatea în care se se prestează serviciile. 

În cadrul acestei proceduri, FUNDAȚIA FILANTROPIA TIMISOARA, îndeplinește rolul de 

Autoritate contractantă în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un 

anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată 

pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

 

 

2. INFORMAȚII GENERALE 

Fundația Filantropia Timisoara în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică, 

DGASPC Bihor, Asociația Filantropia Oradea, DGASPC Timiș și ARSP derulează proiectul:  

 

Nr. 

crt. 
Denumire CPV 

1 Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG 85100000-0 

2 Echografia abdomniala 85100000-0 

3 Echografie cardiaca 85100000-0 
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Centre comunitare integrate: program strategic de crestere a accesului populatiei 

vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate 

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea incluziunii sociale si combaterea 

saraciei prin dezvoltarea si implementarea unui program holistic integrat de evaluare a nevoilor si de 

furnizare de servicii integrate in domeniile asistenta sociala, sanatate, educatie, locuire, la nivelul 

comunitatilor defavorizate din judetele Bihor si Timis, in vederea asigurarii accesului populatiei 

vulnerabile la servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate. 

 

3. SCURTĂ DESCRIERE  

Servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile CARDIOLOGIE SI BOLI INTERNE 

in sistem de telemedicina includ: 

o Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG  

o Echografia abdomniala  

o Echografie cardiaca   

 

 Consultatie de specialitate on line, ofera in timp real expertiza medicului specialist,  

(cardiologie, boli interne) in conexiune cu echipa medicala mobila ( medic rezident + echipamente 

specifice de screening si investigatii) 

 Consultatiile de specialitate si investigatiile paraclinice se realizeaza de persoane cu drept de 

practica medicala si competente in specialitatile respective 

 Consultatia medicala in sistem de telemedicina se finalizeaza cu diagnostic, recomandari de 

tratament medicamentos, recomandarea unor investigatii suplimentare pentru edificarea 

diagnosticului, recomandari privind reducerea factorilor de risc- din partea medicului specialist 

 Informatiile rezultate in urma consultului sunt documentate de medicul specialist in:  buletin 

echografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament 

 Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale 

 

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate 

în considerație  ofertele care, prin propunerea tehnică prezentată, asigură un nivel egal sau superior 

cerințelor minimale din caietul de sarcini, ofertele de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor 

prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.  

 

4. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Obiectul achiziției îl constituie contractarea pachetului de Servicii medicale de screening si 

diagnostic minim: 500 de consultații  

 

Locatiile de unde urmeaza sa fie selectați pacienții sunt cele cinci UAT-uri partenere în proiect 

respectiv Faget, Margina, Buzias, Periam si Topolovatu Mare iar selecția va fi făcută de echipele 

locale ale Fundatiei Filantropia Timisoara și vor fi comunicate prestatorului ulterior semnarii 

contractului de prestari servicii. 

 

Desfasurare : 01 Martie -31 August 2023 cu posibilitate de prelungire  

Arie de prestare a serviciilor :  

FAGET, MARGINA, BUZIAS, TOPOLOVATU MARE SI PERIAM 

 

Numar de Servicii medicale de screening si diagnostic : MINIM 500 buc 

 

5. VALOAREA ESTIMATA este :  de 53.550,00 lei. Costurile aferente serviciilor pentru 

consultatiile de specialitate pentru telemedicina au fost cuantificate la nivelul 
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partenerului de proiect la 500 de consultatii X 105 lei/consultatie, in conformitate cu 

cercetarea de preturi efectuate, serviciile de consultatii de specialitate sunt necesare 

pentru implementarea activitatii A3. 

 

NOTA: Avand in vedere prevederile art 292, alin1 din Cod fiscal conform carora ,,Următoarele 

operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă: 

a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de unităţi 

autorizate pentru astfel de activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, 

centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale, centre de 

îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de salvare şi alte unităţi 

autorizate să desfăşoare astfel de activităţi….’’ 

 

6. IMPARTIREA PE LOTURI  

În conformitate cu prevederile art.141 alin. (3) din legea nr. 98/2016 si ale art.9 alin. (3) lit. f) 

din H.G. nr.395/2016 autoritatea contractantă a decis să nu atribuie contractul pe loturi. 

 

7. PACHET SERVICII   

Serviciile care fac obiectul prezentei achiziții sunt următoarele: 

 

o Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG  

o Echografia abdomniala  

o Echografie cardiaca   

 

-Consultatie de specialitate on line, ofera in timp real expertiza medicului specialist,  (cardiologie, 

boli interne) in conexiune cu echipa medicala mobila ( medic rezident + echipamente specifice de 

screening si investigatii) 

-Consultatiile de specialitate si investigatiile paraclinice se realizeaza de persoane cu drept de 

practica medicala si competente in specialitatile respective 

-Consultatia medicala in sistem de telemedicina se finalizeaza cu diagnostic, recomandari de 

tratament medicamentos, recomandarea unor investigatii suplimentare pentru edificarea 

diagnosticului, recomandari privind reducerea factorilor de risc- din partea medicului specialist 

-Informatiile rezultate in urma consultului sunt documentate de medicul specialist in:  buletin 

echografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament 

-Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale 

 

Locatiile de unde urmeaza sa fie selectați pacienții sunt cele cinci UAT-uri partenere în proiect 

respectiv FAGET, MARGINA, BUZIAS, PERIAM SI TOPOLOVATU MARE iar selecția va fi 

făcută de echipele locale și vor fi comunicate prestatorului ulterior semnarii contractului de 

prestari servicii. 

 

8. Criterii de eligibiltate a prestatorului de servicii 

8.1. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

1. Operatorii economici, tertii sustinatori, subcontractantii (daca este cazul) ce depun ofertă trebuie să 

dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 

constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul 

acordului-cadru/contractului. 

2. Serviciile medicale de specialitate vor fi realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale 
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      8.2. Capacitatea tehnică și /sau profesională 

1. Sa detina un spațiu în cadrul centrului cu conexiune de internet fixa de mare viteză unde vom 

putea instala stația fixă din cadrul echipamentului customizat de telemedicină. 

2. Sa aiba personal specializat pe serviciile medicale solicitate. 

3. Să fie autorizati si acreditati conform normelor legale in vigoare 

4. Sa prezinte disponibilitatea pentru un program de lucru flexibil in colaborare cu echipele 

mobile din cadrul proiectului. 

 

9. Obligații :  

9.1  Prestatorul va avea  urmatoarele obligatii: 

- Sa desemneze minim doi medici specialiști care să asigure prestarea propriu-zisă a serviciilor 
contractate. 

- Sa desemneze o persoana de contact (nume prenume, telefon, e-mail) care sa asigure 
relationarea cu echipa mobila si realizarea programului de consultatii 

- Informatiile rezultate in urma consultului vor fi documentate de medicul specialist in:  buletin 

ecografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament 
- Sa prezinte o descriere a serviciilor cu prezentarea tuturor caracteristicilor tehnice, o 

metodologie si o planificare de realizare a serviciilor, in acord cu natura serviciilor ce 
urmeaza a fi prestate si a resurselor disponibile. 

- Sa  transmita împreuna cu oferta, documente relevante care atesta dreptul legal de a presta 
serviciile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice. 

- Sa asigure un numar minim de 500 de consultații/servicii medicale    in conformitate cu 
graficul de prestare agreat cu beneficiarul 

- Sa detina sub orice forma (proprietate, comodat sau inchiriere) un spațiu în cadrul centrului cu 

conexiune de internet fixa de mare viteză unde vom putea instala stația fixă din cadrul 

echipamentului customizat de telemedicină. 
- Să asigure securitatea și integritatea echipamentelor respectiv a stației fixe, pe toată perioada 

de valabilitate a contractului.  
- Sa respecte graficul de prestare stabilit de comun acord cu achizitorul, in cazul unor situatii 

neprevazute care impiedica medicul specialist sa fie prezent la statia fixa pentru realizarea 
consultatiilor acestea vor fi reprogramate si onorate in cel scurt timp posibil  

 
Toate cerintele minime si obligatorii ale caietului de sarcini sunt obligatorii sub sanctiunea 

excluderii din procedura. 

9.2.Achizitorul va avea urmatoarele obligatii: 

- Sa furnizeze pacienții conform graficului de consultatii convenit cu prestataorul si luarea 

tuturor masurilor pentru a se asigura participarea beneficiarilor la consultatiile medicale 

- Să pună la dispoziția prestatorului stația fixă a echipamentului de telemedicină. 

 

 

10. Durata contractului   

 

 10.1 - Calendarul de prestare al serviciilor 

Perioada pentru care se va incheia contractul de prestari servicii este de 6 luni de la data semnarii, dar 

nu mai tarziu de data finalizarii proiectului respectiv 31.08.2023, cu posibilitate de prelungire. 

Prin act aditional, durata contractului poate fi prelungita in mod justificat nu mai tarziu de data 

finalizarii proiectului. 
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11. ALEGEREA ȘI JUSTIFICAREA CRITERIILOR DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE: 
 

11.1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 165-167 din Legea nr.  98/2016  privind 

achizitiile publice; 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice; 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.   98/2016 

privind achizitiile publice; 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: Declarație privind neîncadrarea în 

prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

11.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

1. Operatorii economici, tertii sustinatori, subcontractantii (daca este cazul) ce depun ofertă trebuie să 

dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 

constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul 

acordului-cadru/contractului. 

2. Alte documente edificatoare (ex: autorizatii, acreditari, etc).  

 

11.3 Capacitatea tehnică și /sau profesională 

Sa detina un spațiu în cadrul centrului cu conexiune de internet fixa de mare viteză unde vom putea 

instala stația fixă din cadrul echipamentului customizat de telemedicină. 

Să fie autorizati si acreditati conform normelor legale in vigoare 

 

 

12. ALEGEREA ȘI JUSTIFICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE: 
12.1. Criteriul de atribuire, 

  Criteriul de atribuire – preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art. 187 alin (3) 

lit.d) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.  

 

Criteriul de atribuire utilizat este „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT", în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile și pentru obținerea unor rezultate mai relevante ale screening-ului. 

Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului se regăsesc în caietul de sarcini. 

 

13. OFERTA TEHNICĂ 

Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta sa 

permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din documentatia tehnica 

aferenta.   

 Propunerea tehnică elaborată de ofertanti va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul 

de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertanti a tuturor cerințelor si 

obligațiilor prevazute în caietul de sarcini parte integranta a documentatiei de atribuire. 

 Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertanti a tuturor 

cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini. 

 Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea ofertelor sa prezinte angajamentul 

tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre 

tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea 

acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. 

  In conformitate cu prevederile art. 219 alin 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

actualizata,  
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,,….3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221’’. 

 Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, 

faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea 

modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a 

acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la 

dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). 

 Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod 

solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a 

tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a 

obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. 

 În cazul depunerii unei oferte comune (asociere), fiecare operator economic membru al 

asocierii va prezenta Formularul denumit Acord de Asociere cu informatiile referitoare la modul de 

îndeplinire a cerintelor de privind capacitatea tehnica cu cota de implicare în executarea viitorului 

contract. 

 Indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea 

în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia 

sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. 

 

1. Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considera necesare 

pentru fundamentarea ofertei sale. Ofertele care nu respecta cerintele minime impuse de 

documentatiile tehnice si caietul de sarcini, vor fi considerate neconforme in temeiul art. 

215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 137 alin (3) din 

HG.395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice  si vor fi respinse. 

  

14. OFERTA FINANCIARA 

Pretul ofertei se va exprima sub forma unui tarif /serviciu medical de screening si diagnostic in 

specialitatile CARDIOLOGIE SI BOLI INTERNE in sistem de telemedicina  in  Lei si va include :  

 

- pretul serviciilor medicale reprezentand consult clinic de cardiologie/boli interne+ 

EKG,echografia abdomniala sau echografie cardiaca. 

 

Pretul ofertei are caracter ferm si nu se modifica pe durata de valabilitate/ derulare a 

contractului.  

Perioada de valabilitate a ofertei : 90 de zile de la data termenului  limita pentru depunere a 

ofertelor. 

 

15. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI:  
Pe toata durata de derulare a contractului pretul este ferm si nu se ajusteaza.  

 

16. MODALITĂȚI DE PLATĂ ȘI PENALITĂȚI: 

Prestatorul va emite facturi lunar pana la data maxima de 05 a lunii urmatoare prestarii serviciilor 

medicale, pentru serviciile prestate si receptionate in baza raportului lunar cu privire la prestatii care 

sa contina minim informatii privind: nr. curent al prestatiei, numele medicului, judetul, codul 

pacientului, data furnizarii rezultatelor analizelor in Registru. 

Modalitatile de plata si penalitatile au fost stabilite prin proiectul de contract si nu vor fi modificate 
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ulterior. 

 

17. MODIFICARI ALE CONTRACTULUI 

Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni 

modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de 

atibuire, cu acordul Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele 

dispozitiilor prevazute de art. 221 din Legea nr 98/2016. 

 Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite in prezentul contract, nu trebuie sa 

afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau 

diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator in 

cadrul procedurii de atribuire. 

 

 

 

PREȘEDINTE                                                                           Achiziții Publice             

Pavel Cristian                                                                              Antonie Luisa   

 

                            


