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CAIET DE SARCINI
SERVICII MEDICALE
1. Date generale
Conform legislației în vigoare, angajatorul trebuie să asigure angajaților
supravegherea stării de sănătate, prin servicii medicale de Medicina Muncii.
Acestea fac parter din managementul riscului profesional, care reprezintă o acțiune
convergentă din partea angajatorului, angajaților și a personalului medical dedicat
acestei activități.
Serviciul de Medicina Muncii se realizează în conformitate cu
reglementările Ministerului Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Scopul serviciului de Medicina Muncii este predominant preventiv,
urmărește testarea locului de muncă și a aptitudinii în muncă a angajațiilor,
evaluează riscurile privind îmbolnăvirile profesionale pentru menținerea stării de
sănătate a personalului, prevenția îmbolnăvirilor legate de profesie, oferă
angajațiilor soluții pentru evitarea apariției bolilor profesionale sau a celor legate
de profesie, cât și diagnosticul precoce al afecțiunilor angajaților.
Medicul de Medicina Muncii colaborează cu conducerea instituției pentru a
oferii servicii conform reglementărilor legale pentru derularea unor activități
medicale și organizatorice de promovarea sănătății la locul de muncă, În cadrul
controlului de medicina muncii se realizează un complex de examinări medicale,
clinice, biologice și/sau paraclinice conform normelor stipulate prin lege, pentru
fiecare tip de profesie.
2. Caietul de sarcini
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire privind
atribuirea contractului de achiziție și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora
se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și
minimale.

3. Denumirea serviciului solicitat:
Servicii de asistență medicală - medicina muncii Cod CPV 85147000-1
4. Obiectul contractului:
Obiectul contractului îl reprezintă efectuarea examinărilor clinice şi
paraclinice prevăzute de legislaţia în vigoare pentru examenul medical periodic
categoriilor de personal angajat al C.Ș.E.I. NR.2 Bistrita .
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.
Numărul estimat de persoane care vor efectua examenul medical periodic
este de 97 persoane, fiind modificat în fucție de fluctuația de personal. C.Ș.E.I.
NR.2 va pune la dispoziţia prestatorului un tabel nominal cu angajaţii instituției,
după semnarea contractului.
Pentru a fi acceptată, ofertanții au obligația să depună oferta pentru toată
gama de examinări medicale(exprimate în lei), precum și valoarea totală a acestora,
investigațiile medicale din tabel constituie un lot unic. Neofertarea uneia sau a mai
multor poziții din cele solicitate conduce la respingerea ofertei.
Nu se admit oferte parțiale sau alternative.
5. Cerinţe tehnice de prestare de servicii impuse de beneficiar
Centrul Medical ofertant trebuie să facă dovada că:
- deține autorizație sanitară de funcționare, în termen de valabilitate - copie;
- medicii specialiști/primari care fac parte din echipa care va efectua serviciile
medicale solicitate dețin " autorizatie de liberă practică" eliberată de Colegiul
medicilor din Romania, în termen de valabilitate - copie.
Centrul Medical ofertant trebuie să dețină aparatură și echipamentele
medicale necesare efectuării examenelor și investigațiilor medicale solicitate.
Prestatorul se obligă să asigure următoarele investigații obligatorii, stabilite
conform dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.355/2007 privind supravegherea
sănătății lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare. Prețurile
consultațiilor și investigațiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat
examenul medical.
Serviciile medicale de medicina muncii constă în:
- întocmirea și complectarea dosarului medical al fiecărui salariat;
- eliberarea fișei de aptitudine în muncă pt. fiecare salariat;
- efectuarea monitărizării stării de sănătate a unui număr estimat de 97 salariați prin
control medical periodic și elaborarea unui raport medical de activitate;

- examinări, teste de laborator și diagnostic necesare stabilirii aptitudinii, gradului
de afectare a capacității de muncă datorat unor afecțiuni cronice sau acute a
angajaților (în conformitate cu H.G. nr.355/2007 art.24);
Fișele de aptitudine și avizele phihologice se redactează în 2 exemplare.
6. Locația pentru efectuarea serviciilor si investigațiilor medicale:
Efectuarea examenelor medicale periodice se vor efectua la sediul nostru din str.
Toamnei 2 Bis - cabinetul medical, cu deplasarea personalului medical de
specialitate (medic, asistentă al Centrului Medical cu care se va încheia contractul)
și cu toate echipamentele necesare pentru investigațiile specifice Medicinei
Muncii (EKG, Audiometru, Computer Visiotest, Glucometru). Numărul estimat de
persoane care vor efectua investigațiile solicitate este de 97 persoane conform
anexei 2.
7. Recepția serviciilor
La încheierea efectuării examenelor medicale periodice se va întocmi Anexa 3 cu
numărul persoanelor examinate și valoarea prestațiilor certificate de părți și care va
însoții factura. Prețurile prezentate în oferte se vor păstra nemodificate pe toată
perioada de valabilitate a contractului.
Recepția va fi finalizată prin întocmirea unui proces -verbal de recepție, semnat de
persoanele împuternicite ale furnizorului și achizitorului, care se va constitui în
anexa la factură.
Modalități de plată
Se va prezenta prețul unitar fără TVA /serviciu și valoarea totală aferentă
serviciilor prestate pentru toți angajații conform anexei 2.
Oferta tehnico-financiară se va prezenta conform caietului de sarcini. În situația în
care prețurile totale ofertate sunt egale departajarea între ofertanți se va face prin
specificațiile tehnice.
Criteriu de atribuire va fi prețul cel mai scăzut corelat cu specificațiile tehnice.

Întocmit,
ec. Sabo Paula

Anexa:1
Servicii medicale (numar de persoane care efectueaza examenele):

Nr.crt. Denumire
1
2

Clinic General
EKG

3
4

Audiometrie
Glicemie

5

Ex.
coproparazitologic

6

Examen
coprobacteriologic

7

Screening
oftalmologic
Screening
neurologic:
Examen psihologic
Ag HBS
Examen clinic
general, ex.
coproparazitologic,
ex.
coprobacteriologic
si intocmirea fisei
de aptitudine

8
9
10
11

Nr.
total Funcția
persoane
97
97 persoane
11
4 portari ,4 supraveghetori de noapte ,
3 asistente medicale
5
4 portari , 1 sofer
12
4 portari ,4 supraveghetori noapte , 3
asistente medicale ,1 sofer
19
4 personal bucatarie , 4 personal
curatenie, 1 magaziner ,1
spalatoreasa, 4 infirmiere , 4
supraveghetori noapte ,1 adm patrim.
11
4 personal bucatarie ,1 magaziner, 1
adm.patrimoniu,1 spalatoreasa , 4
infirmiere
13
2 didactic,7 didactic auxiliar ,4 portari
5

4 portari,1 sofer

1
7
6

1 sofer
3 asistente medicale ,4 infirmiere
4 bucatarie, 1 magaziner ,
1 adm. patrimoniu /semestrial aprilie

Întocmit,
SABO PAULA

