Nr. înreg. 898/15.10.2021

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de Servicii de consiliere psihologice/psihoterapie individuală,
în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune
socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, cod proiect: PN1013,
cod CPV: 85121270-6 Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)

I. INFORMAȚII GENERALE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnică. Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele
minime din acest caiet de sarcini. Oferta ce conține servicii inferioare celor prevăzute în caietul
de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi respinsă.
Scurtă descriere a proiectului în cadrul căruia se achiziționează serviciile de instruire pentru
curs de dezvoltare de abilități practice.
II. OBIECTIVUL GENERAL al Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a
romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud” este acela de optimizare a șanselor de
incluziune socială pentru 635 de persoane private de libertate și membrii grupului de suport
social ai acestora, dintre care 430 de etnie romă, prin furnizarea, în cadrul mediului
intracarceral, a unui set de măsuri personalizate și integrate, pe parcursul a 24 de luni.
Serviciile medicale constau în:
Consultații medicale de specialitate și consiliere psihiatrică acordate persoanelor
private de libertate din Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud, în spațiul pus la dispoziție
și în intervalele orare stabilite de comun acord și aprobate de către conducerea penitenciarului.
Acestea presupun evaluarea stării psiho-emoționale a persoanelor private de libertate la
propunerea personalului penitenciarului, prescrierea unui tratament, dacă acesta se consideră a

fi necesar, eliberarea de rețete, dacă e cazul, și reevaluarea tratamentului periodic sau ori de
câte ori se impune. Consilierea psihiatrică se va presta în condițiile identificării acestei nevoi
în cadrul consultațiilor medicale de specialitate.
Prestația totală este de maxim 720 ședințe, cu ședințe față-în-față de până la 1
oră/ședință. Medicul specialist psihiatru va pune la dispoziția Beneficiarului documentele
necesare pentru raportarea activității către finanțator și se va supune legislației și
regulamentelor aplicabile în cazul Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud. Programul va fi
comunicat săptămânal de către Penitenciarul Aiud şi poate cuprinde activităţi inclusiv în zilele
de week-end.
Valoarea estimată este de 129.726,88 lei. Oferta va include toate costurile aferente
prestaţiei cum ar fi transport, cheltuieli materiale, cheltuieli cu materiale sanitare şi de protecţie,
precum și orice alte cheltuială prilejuită de derularea contractului.
Cerințe obligatorii:
Prestatorul se obligă ca serviciile să fie prestate de medic specialist/primar în
specialitatea psihiatrie cu drept de liberă practică.
Prestatorul trebuie să pună la dispoziție, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu
originalul”, următoarele documente:
- certificat de înregistrare fiscală;
- document care să ateste calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
- document care să ateste specialitatea medicală (psihiatrie);
- asigurare de malpraxis.
Prestatorul se obligă să respecte Regulamentul (UE) 679 din 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în toate aspectele activității sale.
Cerințe speciale
1. Accesul reprezentanților prestatorului în unitățile de detenție, se realizează în conformitate
cu prevederile Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin OMJ nr. 4800/2018.
Administrația penitenciarului dispune măsurile ce se impun pentru instruirea medicilor
desemnați de presator, cu privire la specificul populației carcerale, al activităților din
penitenciar, precum și regulile ce trebuie respectate pe linia siguranței deținerii.

În cazul în care se înregistrează evenimente negative, determinate de încălcarea
Regulamentului de către personalul prestatorului, se procedează la informarea prestatorului și
interzicerea accesului în penitenciar în condițiile legii.
2. Având în vedere contextul epidemiologic la nivel național și necesitatea implementării
corespunzătoare a planurilor de măsuri privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu
virusul SARS-CoV-2, ofertantul declarat câștigător are următoarele obligații:
➢ să se supună triajului epidemiologic realizat la nivelul unității penitenciare, să
completeze declarația pe propria răspundere privind contactul cu persoane
suspecte/confirmate COVID 19 și chestionar COVID 19;
➢ să poarte corespunzător și în permanență echipamentul de protecție (mănuși și mască)
din dotarea proprie, pe întreaga perioada a desfășurării activităților în interiorul
instituției;
➢ să informeze de îndată coordonatorul desemnat din partea Asociația Pakiv România, cu
privire la faptul că a intrat în contact cu persoane confirmate pozitiv cu virusul SARSCoV-2.
În cazul in care sunt încălcate obligațiile de mai sus, Asociația Pakiv România își rezervă
dreptul să suspende activitățile și să reziliere contractul.
3. Modalitatea de plată: Decontarea serviciilor medicale se va face pe baza facturii emise de
către pretator însoțită de un Raport - Centralizator al persoanelor care au beneficiat de serviciu
precum si documentele justificative aferente.
III. ASPECTE GENERALE ALE OFERTEI
1. Propunerea tehnică
Propunerea tehnică va fi elaborată ținând cont de structura prezentată în cadrul Specificațiilor
tehnice. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor
cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini (se va prezenta Formularul nr. 1).
2. Propunerea financiară
- Propunerea financiară (Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind
exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii
financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:

a) Centralizatorul de prețuri (Anexa la formularul de ofertă).
Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune
oferta.
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică.
3. Modul de prezentare a ofertei
Oferta (tehnică, financiară și documentele privind condițiile de participare) va fi transmisă
următoare adresă de e-mail: pakiv_romania@yahoo.com
4. Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire a contractului de servicii este prețul cel mai scăzut (fără depășirea sumei
estimate de Autoritatea Contractantă pentru acest serviciu). În cazul în care se constată că au
fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu prețuri egale de către ofertanții clasați pe
primul loc, Asociația Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor noi propuneri
financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă ofertă
prin e-mail, până la data și ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui
nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut. Dacă și după prezentarea acestor oferte
egalitatea se menține, se va proceda la anularea achiziției.

