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CAIET DE SARCINI  

pentru achiziția de Pachet de analize medicale servicii medicale paraclinice (300 de seturi de 

analize) și consultații medicale medicale de specialitate – neurologie (73 consultații).,   

în cadrul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune  

socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, cod proiect: PN1013,  

cod CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale (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.  

 

II. OBIECTIVUL GENERAL al Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor 

privați de libertate din Penitenciarul Aiud” este este acela de optimizare a șanselor de incluziune  

socială a 635 de persoane private de libertate și membrii grupului de suport social ai  acestora, dintre 

care 430 de etnie romă, prin furnizarea, in cadrul mediului intracarceral, a unui set de masuri 

personalizate si integrate, pe parcursul a 26 de luni. 

 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE  

Servicii medicale: 

- analize medicale (300 de seturi de analize); 

- consultații medicale de specialitate- neurologie (73 de consultații) 

Setul de analize va cuprinde urmatoarele investigatii : 

Nr. crt. Denumire analiza 

1 Glicemie 

2 Hemoglobina glicozilată 

3 Hemoleucograma completă 

4 VSH 

5 Fibrinogemie 

6 Timp Quick si INR 

7 Creatinină  

8 Uree 

9 Acid uric 

10 Bilirubina totală 



 

   

 

11 Bilirubina directă 

12 Gama GT 

13 Amilaza serică 

14 Proteina C reactivă 

15 Testare HIV 

16 Ag. HBs 

17 Anti HCV 

18 PSA 

  

Consultații medicale de specialitate 

NR 

CRT. 

DENUMIRE ANALIZA 

1 Consultatie neurologie 

 

 

Rezultatele obținute în urma prelucrării probelor de sânge venos se pot grupa astfel :  

1. PROFILUL DE ANALIZE PENTRU BARBATI 

• Hemoleucograma completa cu tablou sanguin acolo unde este cazul 

• Bilirubina totală 

• Bilirubina directă 

• Proteina C reactivă 

• Acid uric 

• Uree serică 

• Glicemie 

• Gama GT 

Analizele respective trebuiesc recoltate pe nemâncate, corelarea rezultatelor investigaţiilor din profilul 

sus prezentat fiind complementare ân stabilirea unui diagnostic preliminar. 

 

2. PROFIL POST- COVID 19 

• Hemoleucograma cu formula leucocitară 

• Proteina C reactivă 



 

   

 

• Timp Quic si Inr 

• Gama GT  

• Glicemie 

• Creatinina serică. 

 

3. DIAGNOSTICARE SI MONITORIZARE DIABET ZAHARAT 

• Glicemie 

• Hemoglobina Glicozilată 

 

4. PROFILUL HEPATIC 

• Fibrinogemie 

• Bilirubina totală 

• Bilirubina directă Gama GT 

• Ag HBs 

• Anti HCV  

• Testare HIV 

 

 Locaţia pentru efectuarea serviciilor şi investigaţiilor medicale: 

• recoltările de probe biologice (prelevare probe sânge venos) precum și consultațiile medicale  

de specialitate – neurologie  se vor efectua in incinta Penitenciarului de maximă siguranță Aiud pentru 

toate persoanele implicate in proiect. 

 

 

Cerințe obligatorii: 

A. Prestatorul se obligă să efectueze 300 de seturi de analize medicale complete conform  

tabelului de mai sus  precum  și  73 de consultații medicale de specialitate - neurologie pentru pacienții 

din grupul țintă, urmarea unei evaluări medicale prealabile. 

B. Centrul medical ofertant trebuie să facă dovada că deţine aparatura şi echipamentele  

medicale necesare efectuării examenelor şi investigaţiilor medicale solicitate, cu certificatele de calitate 

şi autorizaţiile de funcţionare în termen. În acest sens se va depune împreună cu oferta un tabel în care 



 

   

 

se vor menționa aparatura şi echipamentele medicale necesare efectuării examenelor şi investigaţiilor 

medicale solicitate. 

C. Prestatorul trebuie să pună la dispoziție, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu  

originalul”, următoarele documente: 

• autorizaţie de funcţionare, în termen de valabilitate; 

• certificat de acreditare,  eliberat de Organismul de Calitatea National RENAR în termen 

de valabilitate; 

• tabel cu medicii specialişti/primari, asistenţii generalişti, asistenţii medicali care fac parte 

din echipa care va efectua serviciile medicale solicitate; 

• „autorizaţie de liberă practică” eliberată de către Colegiul Medicilor din România pentru 

medicii specialişti/primari care fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale solicitate în 

termen de valabilitate; 

• avizul anual de liberă practică pentru autorizarea exercitării profesiei în termen de 

valabilitate, eliberată de către O.A.M.G.M.A.M.R pentru asistenţii generalişti, asistenţii medicali care 

fac parte din echipa care va efectua serviciile medicale în termen de valabilitate; 

• punct de lucru în orașul Aiud. Dovada deținerii punctului de lucru se va realiza prin 

transmiterea certificatului constatator  emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din 

situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele 

ce fac obiectul contractului. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării 

acestuia.Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale 

și/sau secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din 

Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

• Contract de colectare, transport si eliminare deseuri medicale pentru activitatea specifica 

desfasurata  pe raza municipiului AIUD în termen de valabilitate. 

D. 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, în acest sens se va 

depune o declarație pe propria răspundere. 

E. Prestatorul va asigura: materialele sanitare, reactivi, recipienţi pentru probele de laborator,  



 

   

 

aparatura medicala necesare efectuării serviciilor menţionate în caietul de sarcini, respectiv preluarea  

deseurilor  medicale rezultate in urma activitatii desfasurate in incinta penitenciarului, în acest sens se 

va depune o declarație pe propria răspundere. 

Cerințe speciale  

1. Accesul reprezentanților prestatorului în unitatea 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 personalului medical 

desemnat  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. Ofertantul declarat câștigător va avea următoarele obligații: 

➢ 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 SARS-CoV-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. Recepția serviciilor: La finalizarea serviciilor se vor elibera: Buletine de analize medicale, fișe de 

evaluare/consultație medicală, scrisori medicale (dacă este cazul). 

Recepţia serviciilor se va efectua în baza: raportului de activitate – desfășurător al serviciilor efectuate 

pentru fiecare beneficiar. 

4. Modalitatea de plată: se va realiza în baza facturii fiscale emise de către prestator (pentru serviciile 

medicale efectiv prestate), în termen de 30 de zile de la data comunicării facturii către achizitorul-

beneficiar, în perioada de valabilitate a contractului. 

Factura va fi însoţită de un tabel justificativ întocmit de prestator şi semnat de ambele părţi care va 

conţine: numele şi prenumele fiecărei persoane care a beneficiat de serviciile medicale, data efectuării 

serviciilor medicale, tipul serviciilor medicale efectuate şi suma prestaţiilor medicale efectuate. 

 



 

   

 

 

IV. 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. 

 

Întocmit 

Manager de Proiect 
Lucian DOCEA 
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