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CAIET DE SARCINI
PENTRU SERVICII MEDICALE

1. Denumirea serviciului solicitat: Achizitia de servicii de control medical periodic
Cod CPV 85147000-1
2. Obiectul achiziţiei: prestarea serviciilor de control medical periodic al angajaţilor
CSEI NR.2 Bistrita
3.Obiectul contractului:
3.1 Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea examinărilor clinice şi paraclinice
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru examenul medical periodic categoriilor de
personal angajat al CSEI NR.2 Bistrita .
3.2 Investigaţiile medicale şi examinările clinice se efectuează în vederea evaluării
stării de sănătate a personalului angajat, la sediul achizitorului, precizare care se va
regăsi în oferta tehnică a participanţilor la procedură.
3.3 Numărul estimat de persoane care vor efectua investigaţiile solicitate este
estimativ de 108 persoane.
CSEI NR.2 va pune la dispoziţia prestatorului un tabel nominal cu angajaţii instituției,
după semnarea contractului.
4. Cerinţe specifice:
Centrul Medical ofertant trebuie sa faca dovada ca:
- detine autorizatie sanitara de functionare, in termen de valabilitate - copie;
- medicii specialisti / primari care fac parte din echipa care va efectua serviciile
medicale solicitate detin " autorizatie de libera practica" eliberata de Colegiul
medicilor din Romania, in termen de valabilitate - copie
5. Cerinte tehnice de prestare de servicii impuse de beneficiar
5.1 Centrul Medical ofertant trebuie sa detina aparatura si echipamentele medicale
necesare efectuarii examenelor si investigatiilor medicale solicitate:

5.2 Locatia pentru efectuarea serviciilor si investigatiilor medicale:
La CSEI NR. 2 Bistrita, str. Toamnei 2 BIs - cabinetul medical cu deplasarea
personalului medical ( medic, asistenta), al Centrului Medical cu care se va incheia
contractul.
Estimare numar de servicii conform anexei.
6. Receptii. Plati.
6.1 Receptia serviciilor se va efectua in baza:
- Procesului - Verbal de receptie servicii, intocmit de responsabilului numit de CSEI
nr.2 Bistrita si semnat atat de prestator cat si de beneficiar, care sa ateste
respectarea calitatii prestarii serviciilor.
6.2 Facturile vor fi emise de prestator si vor fi insotite obligatoriu de anexa "Situatia
serviciilor prestate per persoana si data," aferenta lunii respective.

Anexa:
Servicii medicale (numar de persoane care efectueaza examenele):

1. Clinic General: 108 persoane
2. EKG 12 (portari 4, supraveghetori de noapte 5, asistente medicale 3)
3. Audiometrie: 4 (portari)
4. Glicemie 12 (portari 4, supraveghetori noapte 5, asistente medicale 3)
5. Ex. coproparazitologic: 21 (personal bucatarie 4, personal curatenie 6,
magaziner 1, spalatoreasa 1, infirmiere 4, supraveghetori noapte 5 );
6. Examen coprobacteriologic: 10 (personal bucatarie 4, magaziner 1,
spalatoreasa1, infirmiere 4)
7. Screening oftalmologic: 14 (didactic auxiliar 10 , portari 4)
8. Screening neurologic: 4 (portari)
9. Ag HBS: 7 ( asistente medicale 3, infirmiere 4)

