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Nr.2018050802/08.05.2018
APROBAT
PRESEDINTE EXECUTIV
MOSCHOS PANAGIOTIS

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE SERVICII MEDICALE

ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA
Autoritatea contractanta :
”Măsuri integrate pentru comunitate” - POCU/18/4.1/103133
Titlul proiectului
Calitatea autoritatii contractante Beneficiar
în cadrul proiectului
1. INFORMATII GENERALE
1.1. Autoritatea contractanta:
Denumire: ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA
Adresa: Bucureşti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1, Sector 5, Romania
Persona de contact: Preda Irina Mihaela
Telefon: 0746048878
E-mail: office@aevb.ro
Fax: 0318157399
Adresa de internet: www.aevb.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora) : 21.05.2018, ora 1000
b) Adresa unde se primesc ofertele: Bucureşti, Bd. George Cosbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.1,
Sector 5, Romania.
Procedura aplicată: procedură proprie simplificată privind achiziţia de servicii din categoria celor
cuprinse în Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în temeiul alin (2) art. 101 din HG
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
Descriere
1.1. Denumirea contractului de achiziţie
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SERVICII MEDICALE
2.2. Descrierea serviciilor vor fi achiziţionate:
CAPITOLUL I. SERVICII MEDICALE
Se vor presta servicii medicale, dupa cum urmeaza:
A. Serviciile medicale pentru copii si adulti constau in:
- evaluare initiala pediatrica pentru 96 copii;
- evaluare initiala pentru 510 persoane (consultatie medicala generala);
- analize medicale de laborator pentru copii si adulti - 500 persoane;
- interpretare analize medicale si recomandarea unui plan de tratament - 500 persoane;
- examen de specialitate pentru pentru copii si adulti - 150 de persoane;
- analize medicale de laborator dupa examenul de specialitate pentru adulti si copii – 150 de
persoane;
- interpretare analize medicale dupa examenul de specialitate si recomandarea unui plan de
tratament - 150 persoane.
B. Serviciile medicale ginecologice constau in:
- examen Babes Papanicolau pentru 50 de femei;
- examen ginecologic/senologic cu ecografie pentru 50 de femei.
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA DE CAMPANII DE SANATATE
Se vor organiza trei campanii de sanatate:
A. Campania “Stil de viata sanatos”.
Campania “Stil de viata sanatos” se va organiza pentru 150 de persoane din cadrul grupului tinta,
dar impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de informare si
persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 10 sesiuni (15
participanti/sesiune).
B. Campania “Sanatatea Femeii”.
Campania “Sanatatea Femeii” se va organiza pentru 75 de persoane din cadrul grupului tinta, dar
impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de informare si
persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 5 sesiuni (15
participanti/sesiune).
C. Campania “Planning Familial”.
Campania “Planning Familial” se va organiza pentru 100 de persoane din cadrul grupului tinta, dar
impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de informare si
persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 10 sesiuni (10
participanti/sesiune).
CAPITOLUL III. CONSULTATII PENTRU ELIBERARE ADEVERINTE MEDICALE LA
INSCRIEREA LA CURS
In cadrul proiectului 196 de persoane vor beneficia de consultatii pentru eliberare adeverinte
medicale la inscrierea la cursurile de calificare
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CAPITOLUL IV. ANALIZE MEDICALE PENTRU PRACTICA
In cadrul proiectului 28 de persoane vor beneficia de servicii medicale pentru practica, urmand a se
intocmit o fisa de aptitudini de medicina muncii pentru participantii la cursul de bucatar si cursul de
ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie.
Descrierea completa a serviciilor se regaseste in Caietul de sarcini.
2.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare.
a) Lucrări
b) Produse
c) Servicii x
Principala locaţie a lucrării: Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare :
Cuza Voda, jud. Constanta
Cod CPV ______________
Cod CPV ___________
Cod CPV 85148000-8; 85145000-7
2.4. Durata contractului de achiziţie: Contractul intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil
pana la 14.06.2021.
2.5. Valoarea estimata a contractului: 897.780 lei, fara TVA
2.6. Divizarea pe loturi
Da
Nu 
3 INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE.
3.1.
Pretul cel mai scazut 
Cel mai bun raport calitate pret 
3.2. GARANTIA DE PARTICIPARE
Solicitat
□
Nesolicitat X
3.3. Nu se acceptă oferte alternative.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba romana

4.2. Moneda în care este exprimat Lei
pretul contractului
4.3. Perioada minimă de valabilitate a 30 zile.
ofertei
4.4. Modul de prezentare a ofertei

Oferta, în original, trebuie tipărita sau scrisa cu cerneală
neradiabilă şi va fi semnata de reprezentantul autorizaţi
corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul
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în care aceasta este semnata de o altă persoană, aceasta
va prezenta o împuternicire in acest sens.
Ofertantul va marca pe plic urmatoarele informaţii:
- numele şi adresa ofertantului;
- numele şi adresa autoritatii contractante;
- titlul contractului;
- termenul limită;
- menţiunea de a nu se deschide plicul până la data de
21.05.2018, ora 10.00.
Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus,
autoritatea contractanta nu îşi asumă nici o responsabilitate
pentru rătăcirea ofertei.
Documentele de participare la procedura se primesc de
autoritatea contractanta numai dacă sunt intacte, sigilate şi
se păstrează de aceasta, până la data şi ora deschiderii
procedurii.
Notă:
a. În cazul în care exista incertitudini sau neclarităţi în ceea
ce priveşte anumite documente prezentate, Autoritatea
contractantaul îşi rezervă dreptul de a solicita detalii,
precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în
cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza
informaţii în acest sens.
b. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în
sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o altă
adresă decât cea stabilită în cadrul invitaţiei de participare
sau după expirarea datei pentru depunere vor fi respinse
din cadrul procedurii şi se pastreaza la sediul autoritatii
contractante nedeschise.
c. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme
oficiale abilitate în acest sens documentele respective
trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor
legale;
Împreună cu oferta se vor mai depune şi umătoarele
documente:
1. Scrisoarea de înaintare – Formularul nr.1
2. Împuternicire legală – semnată de către reprezentantul
legal, in original. Prin împuternicire se va autoriza
semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura
pentru atribuirea contractului.
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:
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Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar, complet
şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare
solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de
regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de
solicitări din partea operatorului economic, cu condiţia
transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către
operatorii economici.
Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor:
Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare
în legătura cu oferta prin fax/mail, acordand în acest sens
un termen de raspuns de regulă de cel mult două zile
lucrătoare. Operatorii economici vor transmite răspunsurile
la clarificări prin mail/fax la numarul pus la dispozitie de
Autoritatea contractanta sau la sediul Autoritatii
contractante.
Notă:
1.
Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu grijă
documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform
tuturor instrucţiunilor, legislatiei in vigoare, prevederilor
contractuale şi caietului de sarcini conţinute în această
documentaţie;
2.
Eşecul de a depune o ofertă care să nu
îndeplinească cerintele minime si obligatorii de calificare va
conduce la respingerea ofertei. Ofertanţii trebuie să transmită
o ofertă completă pentru toate activităţile ce fac obiectul acestui
contract. Nu vor fi acceptate oferte care vor prezenta activităţi
incomplete;
3.
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru
pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate
aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic
ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
4.
Prezumţia de legalitate şi autenticitate a
documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea
exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor
documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea
participării la procedură.
5.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de
către autoritatea contractanta nu angajează din partea
acesteia nicio răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea
acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură
răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.
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4.5 Documente de calificare

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de
atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică
o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie
și/sau o licenţă de fabricaţie se va citi și interpreta ca fiind
însoțită de mențiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
4.5.1 Declaraţie privind neincadrarea in art.164 din
Legea 98/2016. Se completează Formularul nr.2.
4.5.2 Declaraţie privind neincadrarea in art.165 din
Legea 98/2016. Se completeaza Formularul nr.3.
4.5.3 Declaratie privind neincadrarea in art.167 din
Legea 98/2016. Se completeaza Formularul nr.4.
4.5.4 Declatie privind neincadrarea in prevederile
referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016.
Se completeaza Formularul nr.5
Persoanele cu funcţie de decizie din partea beneficiarului în
ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire, sunt:
Moschos Panagiotis – Presedinte Consiliu Director
Parcharidis Ioannis – Vicepresedinte Consiliu Director
Stancu Mihaela – Secretar Consiliu Director
Preda Irina Mihaela – Consultant extern achizitii publice
4.5.5 Certificat constatator emis de Oficiul National al
Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii
nr.26/1990 – in original, copie legalizată sau copie simpla,
certificata „conform cu originalul” (emis cu cel mult o luna
inainte de data depunerii ofertei).
Nota:
a. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în
codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar
ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile
aferente contractului.
b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta
documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare
ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa
rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a
presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in
conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul
economic este stabilit.
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4.5.6 Certificat de atestare fiscala eliberat de
Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte faptul
că operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale de
plată către bugetul de stat (in original, copie legalizată sau
copie simpla, certificata „conform cu originalul”) –
certificatul fiscal emis de ANAF nu trebuie depus in
cadrul ofertei, acesta va fi solicitat doar ofertantului
clasat pe locul 1, inainte de semnarea contractului.
4.5.7 Certificatul de atestatre fiscala eliberat de
Autorităţile Publice Locale din care să rezulte faptul că
operatorul economic şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către
bugetul local (in original, copie legalizată sau copie simpla,
certificata „conform cu originalul”) - certificatul fiscal emis
de DITL nu trebuie depus in cadrul ofertei, acesta va fi
solicitat doar ofertantului clasat pe locul 1, inainte de
semnarea contractului.
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figurează
cu datorii restante, cu exceptia celor de genul esalonărilor
sau compensărilor, neachitate către bugetul de stat sau
către bugetul local vor fi respinse.
b. Dovada îndeplinirii obligatilor de plată a taxelor și
impozitelor se va face la nivelul societății/companiei.
Operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a
prezenta
orice
documente
edificatoare
pentru
demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată
a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi
bugetul local, în conformitate cu cerinţele solicitate de
Autoritatea contractanta, eliberate de autorităţile
competente ale ţării de origine (cum ar fi certificate, caziere
fiscale sau alte documente echivalente), precum şi un
certificat de rezidenţă fiscală (evitarea dublei impuneri)
valabil pentru ultimul an fiscal închieat ori a unui
angajament de obţinere a acestui document, cel mai târziu
până la data semnării contractului de achiziţie.
Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea
autorizată şi legalizată a acestora in limba română.
4.5.8 Operatorii economici vor prezenta certificat RENAR
pentru laborator, valabil, in copie simpla, certificata
„conform cu originalul”.
4.5.9 Operatorii economici vor prezenta autorizatie
sanitara de functionare, valabila, in copie, certificata
„conform cu originalul”.
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4.6. Oferta tehnica

4.7. Oferta financiara

4.5.10 Operatorii economici vor prezenta aviz privind
inregistrarea in registrul unic al cabinetelor medicale,
valabila, in copie, certificata „conform cu originalul”.
4.5.11 Operatorii economici vor prezenta autorizatie
sanitara pentru vehicul de transport probe biologice,
valabila, in copie, certificata „conform cu originalul”.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să
prezinte documentele de mai sus, in functie de activitatea
cu care intra in asociere.
Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să se
asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în cadrul „Caietul
de sarcini”.
Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră
organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să
permită identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor
cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice din caietul de
sarcini.
Propunerea tehnică va cuprinde cel puţin:
a) Un comentariu, articol cu articol privind toate specificaţiile
conţinute în caietul de sarcini, prin intermediul cărora
ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice
cu prevederile caietului de sarcini, precum şi o descriere a
metodologiei de abordare, cu evidenţierea aspectelor care
vor face obiectul evaluării tehnice;
b) Declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte
faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile privind sanatatea si
securitatea muncii care sunt în vigoare în România, precum
si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului –
Se completeaza Formularul nr.6.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în
vigoare la nivel national si se refera la conditiile privind
sanatatea si securitatea muncii, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
Oferta financiară va fi exprimată în lei, fără TVA,
reprezentând preţul tuturor serviciilor ofertate, precum si
pretul unitar per serviciu – Se completeaza Formularul nr.7.
Oferta financiară se prezintă în scris, semnată de către
reprezentantul legal al ofertantului sau persoana
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4.8. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

4.9 Comunicarea rezultatului
procedurii

4.9 Modalităti de contestare a deciziei
autoritatii contractante de atribuire a
contractului de achizitie

împuternicită de acesta să angajeze ofertantul în procesul
de atribuire.
Ofertantul trebuie să prezinte atât preţul total, conform
Formularului nr.7, cât şi costurile pentru toate tipurile de
servicii – se completeaza anexa la formularul nr.7.
Plafoane preturi unitare: Ofertantul nu poate depasi in
elaborarea ofertei financiare, pretul unitar de 20 de lei
pentru o persoana consultata pentru eliberarea unei
adeverinte medicale la inscrierea la cursurile de calificare
(cap.III din caietul de sarcini) si pretul unitar de 50 de lei
pentru o persoana care va beneficia de servicii medicale
pentru practica (cap.IV din caietul de sarcini).
1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare
scrisă adresată Autoritatii contractante până la data şi ora
deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data
şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru
aceasta Autoritatii contractante o cerere de retragere a
ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractanta nu
este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de
a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită,
stabilită în documentaţia de atribuire.
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în
sarcina operatorului economic.
Autoritatea contractanta va informa ofertantii participanţi la
procedura de atribuire asupra rezultatului procedurii in
termen de maxim doua zile de la intocmirea notei de
atribuire a contractului de achizitie. Informarea operatorilor
economici se va face în scris utilizând unul din următoarele
mijloace: fax, e-mail, servicii poştale, sub semnatura.
Contestatiile se depun in termen de 2 zile, incepand cu ziua
urmatoare comunicarii rezultatului procedurii, la sediul
autoritatii contractante si se solutioneaza de catre comisia
de solutionare a contestatiilor, in termen de 2 zile lucratoare
de la data inregistrarii acestora.
In cazul primirii unei contestatii, autoritatea contractanta are
dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea
deciziei de solutionare a contestatiei.

Intocmit
Consultant in achizitii publice
Preda Irina Mihaela
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Nr.2018050803/08.05.2018
APROBAT
PRESEDINTE EXECUTIV
MOSCHOS PANAGIOTIS

CAIET DE SARCINI
privind achizitia de servicii medicale
”Măsuri integrate pentru comunitate” – POCU/18/4.1/103133

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația prevăzută în procedura
simplificata proprie și constituie ansamblul cerințelor pe baza căruia ofertantul participant își va elabora
oferta sa, în vederea încheierii contractului de achiziție având ca obiect prestarea serviciilor medicale
pentru persoanele din grupul tinta al proiectului.
Proiectul ”Măsuri integrate pentru comunitate” este implementat de către Asociația Europeană
pentru o Viață mai Bună, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, Asociația
Comunelor din România, APDRP - Asociaţia pentru Dezvoltare Regională şi Parteneriat, Primăria
Cuza Vodă și Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă.
Proiectul raspunde cerintelor Axei prioritare 4, incluziunea sociala si combaterea saraciei fiind
obiectivele spre care converg toate activitatile proiectului, fie ca vorbim de educatie pentru cei 110 de
copii si cei 90 de parinti ai acestora, de cei 350 de participanti la cursurile de calificare, de cei 56 de
participanti la masurile destinate dezvoltarii unei afaceri, de cei 640 de participanti la servicii sociale si
606 persoane la servicii medicale, de cei 70 de beneficiari ai masurilor de locuire, de cei 30 care vor
avea acte reglementate si de cei 300 care participa la masuri de combaterea discriminarii din care 20
membri ai parteneriatului social (10 din grupul tinta si 10 reprezentanti ai comunitatii), lideri informali
ai comunitatii. Fiecare interventie este un pas spre o viata mai buna printr-o educatie mai buna, un
venit decent, o sanatate mai buna, o casa mai buna, o comunitate mai buna, in concluzie un pas catre
o comunitate mai inclusiva.
De asemenea, in cadrul proiectului 196 de persoane vor beneficia de un consult pentru
eliberare adeverinte medicale inscriere curs pentru urmatoarele cursuri: 4 grupe camerista; 3 grupe
lucrator in alimentatie; 2 grupe lucrator comert; 1 grupa bucatar; 1 grupa ospatar (chelner) vanzator
in unitati de alimentatie; 2 grupe zidar, pietrar, tencuitor; 1 grupa frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist,
iar 28 de persoane vor face analize medicale (coproparazitologic, exsudat faringian si VDRL) pentru
participarea la practica, obtinand o fisa de aptitudini de medicina muncii pentru cursurile de bucatar si
ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie.
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OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il constituie scăderea riscului de sărăcie și excluziune
socială pentru 640 de persoane care locuiesc în zone marginalizate în care există populație roma din
comuna Cuza Vodă, județul Constanța, prin realizarea și implementarea unor măsuri destinate
dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând și asigurând
complementaritea dintre investițiile în infrastructură și cele destinate dezvoltării capitalului uman.
Activitatile principale ale proiectului:
- sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie
- sprijin pentru accesul si / sau mentinerea pe piata muncii
- sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu
- sprijinirea dezvoltarii de servicii sociale si medicale si furnizarea acestora
- activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta
- asistenta juridica pentru reglementari acte
- interventii in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului
OBIECTIV PRINCIPAL: Dezvoltarea capacitatii unitatilor medicale din comunitate de a furniza
servicii medicale primare de calitate.
Ca urmare a datelor culese in timpul realizarii analizei preliminare, reiese faptul ca populatia
din Cuza-Voda este foarte saraca avand o stare de sanatate precara. Astfel, in comunitate sunt luate
in evidenta peste 500 de persoane, care sufera de boli cornice, de genul TBC-ului, hepatitei B/C,
HIV/SIDA, boli pulmonare, ciroze, diabet si 105 persoane cu handicap fizic si mintal. Insa multe
persoane din localitate, nu sunt diagnosticate corespunzator, deoarece nu stiu exact care sunt bolile
de care sufera, intrucat nu au cultura analizelor de screening si in ultimii ani nu au fost la controale de
specialitate. In comuna Cuza-Voda exista un dispensar in care functioneaza un cabinet medical
individual la care sunt arondate aproximativ 3800 persoane asigurate si neasigurate, din total populatie
formata din 4550 locuitori, dupa ultimele date furnizate de catre Primarie.
La nivelul comunitatii selectate se doreste sa intervenim, ca si a doua masura integrata, asupra
majoritatii persoanelor din grupul tinta (606 persoane), participante anterior fie la masuri educationale
fie la cele de ocupare si sa acoperim analizele de baza, realizand astfel o evaluare generala si totodata
redirectionarea cazurilor care necesita atentie specializata catre institutii abilitate (spitale, clinici de
specialitate), activitatea fiind monitorizata si evaluata de catre echipa de management si implemetare.
Proiectul va avea in vedere prestarea sericiilor medicale prin doua directii: o parte cantitativa
prin cresterea numarului de persoane ce vor accesa servicii de preventie si screening precoce, pentru
a diminua accesul inegal la controalele anuale, cat si o partea calitativa prin organizarea campaniilor
de informare (sesiuni interpersonale) pentru a motiva grupul tinta sa adopte un comportament mai
sanatos, preventiv. Pregatirea activitatii presupune intalniri cu autoritatile locale (primaria/ consiliul
local/ dispensarul) pentru prezentarea activitatilor proiectului si stabilirea protocoalelor de colaborare,
organizarea procedurii de achizitie si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare deplasarii/ instalarii
serviciului medical si realizarea serviciilor medicale prevazute a fi realizate in cadrul proiectului, ca
urmare a nevoilor identificate in analiza comunitatii dezavantajate.
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I.1. DENUMIRE ACHIZITIE: Servicii medicale
In cadrul activitatii A.4.3 - Furnizarea serviciilor medicale pentru grupul tinta (consultatii medic
generalist si medic pediatru, analize generale de laborator, interpretari analize, examen de specialitate,
examen ginecologic si test Babes Papanicolau, consultatii de specialitate, campanii medicale,
adeverinte medicale pentru cursanti si analize medicale cursanti) sunt 606 persoane beneficiare de
masuri medicale, din care 510 adulti si 96 copii.
 606 persoane vor beneficia in prima faza de consultatii (510 persoane cu varsta de peste 18
ani - consult medic generalist + 96 copii consult pediatric)
Din totalul celor 606:
 500 persoane (din total 606) beneficiaza de analize generale de laborator (adulti + copii)
 50 femei (dintre cei 510 de adulti) beneficiaza de Test Babes Papanicolau si examen
ginecologic
 150 de persoane beneficiaza de consult de specialitate (dintre adulti si copii)
 325 de persoane participa la 3 campanii pe teme de sanatate: Stil de viata sanatos 150
persoane (150 kituri cu sulimente nutritive), Sanatatea femeii 75 persoane (75 kituri cu
materiale de igiena intima), Planning familial 100 persoane (100 kituri cu masuri de
contraceptie prezervative / anticonceptionale).
In cadrul activitatii A.2.4. Furnizarea serviciului de formare profesionala pentru GT (organizare,
desfasurare, monitorizare si evaluare), 196 de persoane vor beneficia de un consult pentru eliberare
adeverinte medicale inscriere curs pentru urmatoarele cursuri: 4 grupe camerista; 3 grupe lucrator in
alimentatie; 2 grupe lucrator comert; 1 grupa bucatar; 1 grupa ospatar (chelner) vanzator in unitati de
alimentatie; 2 grupe zidar, pietrar, tencuitor; 1 grupa frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, iar 28 de
persoane vor face analize medicale (coproparazitologic, exsudat faringian si VDRL) pentru
participarea la practica, obtinand o fisa de aptitudini de medicina muncii pentru cursurile de bucatar si
ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie.
2. Analiza de nevoi pentru masurile medicale
Datele statistice furnizate de medicul de familie reliefeaza ca 3800 de persoane sunt inscrise
la medicul de familie, atat asigurati, cat si neasigurati. Conform analizei preliminare, 74,47% nu au
asigurare medicala, 57,1% nu sunt inscrisi la medic de familie iar 85,9% nu si-au facut analizele in
ultimul an.
Datele centralizate la medicul de familie arata numarul mare de persoane aflate in dificultate
din punct de vedere al sanatatii: 15 TBC, 45 hepatita B/C, 5 HIV/SIDA, 40 ASTM, 212 BPOC, 15
ciroza, 175 diabet, 35 handicap fizic, 70 handicap mintal.
Analiza cu privire la sanatatea locuitorilor comunei Cuza Voda releva doua aspecte importante
anume ca intreaga populatie prezinta o stare precara a accesului la servicii de sanatate si ca membrii
comunitatii rome au o situatie mult deficitara, prin comparatie cu membrii comunitatii non-rome.
Dintre respondenti, 61% se declara dependenti de ajutorul social, 45,6% considera o problema
lipsa accesului la servicii sociale si 44,7% lipsa accesului la servicii medicale.
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OBIECTUL SI DETALIEREA SERVICIILOR
I. SERVICII MEDICALE
A. Serviciile medicale pentru copii si adulti constau in:
- evaluare initiala pediatrica pentru 96 copii;
- evaluare initiala pentru 510 persoane (consultatie medicala generala);
- analize medicale de laborator pentru copii si adulti - 500 persoane;
- interpretare analize medicale si recomandarea unui plan de tratament - 500 persoane;
- examen de specialitate pentru pentru copii si adulti - 150 de persoane;
- analize medicale de laborator dupa examenul de specialitate pentru adulti si copii – 150 de persoane;
- interpretare analize medicale dupa examenul de specialitate si recomandarea unui plan de tratament
- 150 persoane.
Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care fac parte din grupul tinta vor fi evaluati initial de
medicul pediatru si li se vor da recomandari de analize de baza in functie de evaluarea fiecarui copil
in parte si examene de specialitate daca e cazul, iar cazurile care necesita investigatii amanuntite sau
care pun probleme grave de sanatate vor fi directionate catre institutii medicale de specialitate. Pe
toata durata investigatiilor medicale va fi prezent parintele sau reprezentantul legal al copilului.
Un numar de 510 persoane din grupul tinta cu varsta de peste 18 ani vor beneficia de o
consultatie la medicul generalist.
Medicul pediatru – pentru copii si medical generalist – pentru adulti, in functie de anamneza,
vor recomanda analize de sange personalizate/ investigatii de specialitate celor care au nevoie (500
persoane – adulti si copii). Acestia vor beneficia de un set de analize complex care se recomanda in
vederea preventiei si diagnosticarii precoce a bolilor infectioase, cardio-vasculare, a diabetului si a
TBC-ului.
Pentru persoanele cu varsta intre 18-35 ani setul de analize va cuprinde cel putin:
hemoleucograma, creatinina serica, glicemia, transaminaza GPT, bilirubina, cholesterol, sumar de
urina, precum si alte analize, in functie de fisa medicala, dupa caz.
Pentru persoanele cu varsta peste 35 ani setul de analize va cuprinde cel putin:
hemoleucograma, creatinina serica, glicemia, profil lipidic, transaminaza GPT, bilirubina,
aslo,cholesterol, sumar de urina, precum si alte analize, in functie de fisa medicala, dupa caz.
Evaluarea initiala a adultilor si interpretarea analizelor, vor fi efectuate de medici generalisti.
Examenul de specialiate al adultilor si intepretarea rezultatelor, vor fi efectuate de medici
specialisti.
Pentru beneficiarii serviciilor medicale, din categoria copii, examenul de specialiate va fi
efectuat de medici pediatri specialisti.
Analizele de sange, alaturi de un examen clinic periodic reprezinta cea mai importanta metoda
de screening pentru boli frecvente cum sunt anemia, tulburarile de coagulare, hepatitele, alte boli
infectioase, insuficienta renala, boli cardiovasculare, infectii digestive sau urinare. Se vor preda
rezultatele catre medicul de familie, iar cazurile care necesita investigatii suplimentare vor fi
directionate catre institutii medicale de specialitate. Pentru persoanele identificate cu anumite afectiuni
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sau riscuri, se vor repeta analizele la recomandarea medicului specialist, dupa tratament, sau se vor
redirectiona catre consult de specialitate.
Analizele vor fi recoltate de asistente medicale specializate in localitatea de domiciliu a copiilor,
respectiv in Cuza Voda, jud. Constanta si trimise, intr-un vehicul autorizat sanitar pentru transport
probe biologice, la un laborator autorizat.
B. Serviciile medicale ginecologice constau in:
- examen Babes Papanicolau pentru 50 de femei;
- examen ginecologic/senologic cu ecografie pentru 50 de femei.
Recoltarea probelor biologice, examenele de specialitate si interprerea rezultatelor cu
recomandarea unui plan de tratament, vor fi efectuate de medici ginecologi, in localitatea de domiciliu
a celor 50 de femei, respectiv in Cuza Voda, jud. Constanta.
Probele biologice vor fi trimise, intr-un vehicul autorizat sanitar pentru transport probe biologice,
la un laborator autorizat in vederea efectuarii testului Babes Papanicolau.
O parte din persoanele de gen feminin din grupul tinta vor beneficia de investigatii suplimentare:
testul Babes Papanicolau – diagnosticare precoce cancer de col uterin si a altor afectiuni ginecologice
(50 de femei cu varsta 25+) si examen ginecologic. Pentru persoanele identificate cu anumite afectiuni
sau riscuri, se vor repeta anual analizele la recomandarea medicului ginecolog.
Preventia reprezinta totalitatea testelor pe care le o femeie le face cu scopul de a diagnostica
leziuni precanceroase, cand nu este un cancer invaziv si cand tratamentul este simplu si eficient in
98% din cazuri. Institutul National de Medicina Sanitara a realizat un studiu care arata ca doar 15-20%
dintre femeile din Romania consulta medicul ginecolog pentru o consultatie de rutina, dintre care,
femeile din mediul rural fac vizite la cabinetul ginecologic in proportii tot mai mici, ajungand pana la
procentul de 0,5%.
II. ORGANIZAREA DE CAMPANII DE SANATATE
A. Campania “Stil de viata sanatos”.
Campania “Stil de viata sanatos” se va organiza pentru 150 de persoane din cadrul grupului
tinta, dar impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de
informare si persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 10
sesiuni (15 participanti/ sesiune). In cadrul acestei campanii participantii vor beneficia de o evaluare a
Indicelui de masa corporala (IMC), tensiune, glicemie, inaltime. De asemenea, vor fi constientizati
asupra faptului ca adevarata sanatate nu inseamna absenta bolii, ci un echilibru intre odihna,
managementul stresului, alimentatia si hidratarea, munca si miscarea, educatia si mediul inconjurator.
Toate cele 150 de persoane beneficiare a campaniei de informare vor primi un kit cu suplimente
nutritive (vitamine, batoane proteice etc).
In cadrul campaniei vor fi impartite participantilor urmatoarele materiale informative privind
subiectul campaniei: brosuri, afise si flyere.
Campania va fi sustinuta de catre un nutritionist.
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B. Campania “Sanatatea Femeii”.
Campania “Sanatatea Femeii” se va organiza pentru 75 de persoane din cadrul grupului tinta,
dar impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de informare si
persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 5 sesiuni (15
participanti/ sesiune).
In ciuda progreselor inregistrate de medicina moderna, in Romania, statisticile arata o crestere
a cazurilor de cancer de la 40.000, cate erau in anul 1994, la 98.000 - in 2011.
In perioada 2012-2014, in tara noastra, s-au inregistrat la medicii de familie 9.657 de cazuri de
cancer de col uterin, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sanatatii. Dintre acestea, 5.038 s-au soldat,
in final, cu decesul pacientei bolnave.
Doar prin campanii de informare la scara nationala, femeile pot fi convinse si li se poate acorda
posibilitatea de a merge la controale medicale periodice, pentru a depista orice afectiune din timp.
Cancerul de san sau de col uterin, daca este diagnosticat in stadiul 0 sau 1, are rata de supravietuire
de 98%. Din pacate, in Romania, rata de supravietuire pentru cancer este mult mai mica, deoarece
80% din cazurile depistate la noi sunt de stadiul 3 si 4. Investigatiile medicale efectuate cu regularitate
pot depista afectiuni aflate in stadii incipiente, precanceroase (in cazul testului Babes Papanicolau)
sau infectii.
De asemenea, in cadrul campaniei se va dezbate si situatia cancerului la san, care de multe
ori se poate depista printr-o metoda foarte simpla, clasica palpare, pe care o poate face femeia chiar
acasa. In acest sens participantele vor fi invatate cum si cand sa se palpeze si care sunt semnalele
de alarma care trimit femeia la medicul specialist. Se va insista foarte mult pe mentalitatea femeii din
mediul rural unde educatia sanitara, din pacate, este deficitara. Toate cele 75 de femei beneficiare ale
campaniei de informare vor primi un kit cu materiale de igiena intima.
In cadrul campaniei vor fi impartite participantilor urmatoarele materiale informative privind
subiectul campaniei: brosuri, afise si flyere.
Campania va fi sustinuta de catre un medic ginecolog.
C. Campania “Planning Familial”.
Campania “Planning Familial” se va organiza pentru 100 de persoane din cadrul grupului tinta,
dar impactul se va resfrange la nivelul intregii comunitati, putand participa la sesunile de informare si
persoane care nu se regasesc in grupul tinta. In cadrul proiectului vor fi organizate 10 sesiuni (10
participanti/ sesiune).
In cadrul campaniei vor fi abordate teme, precum: prevenirea sarcinilor la minore, reducerea
mortalitatii infantile, sanatatea reproducerii. Vor fi mentionati factori de risc pt imbolnaviri in asa fel
incat sa se evite folosirea unor contraceptive care nu sunt potrivite starii de sanatate a pacientului. Se
vor prezenta toate metodele care sunt disponibile in momentul de fata, explicand cum actioneaza, ce
avantaje si dezavantaje au si cum se utilizeaza fiecare. Impreuna cu un medic specialist se va alege
o metoda pe care pacientul considera ca o poate folosi cat mai corect si in care are incredere.
Toate cele 100 de persoane beneficiare a campaniei de informare vor primi un kit continand
prezervative, anticonceptionale etc.
In cadrul campaniei vor fi impartite participantilor urmatoarele materiale informative privind
subiectul campaniei: brosuri, afise si flyere.
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Campania va fi sustinuta de catre un medic ginecolog.
III. CONSULTATII PENTRU ELIBERARE ADEVERINTE MEDICALE LA INSCRIEREA LA CURS
In cadrul proiectului 196 de persoane vor beneficia de consultatii pentru eliberare adeverinte
medicale la inscrierea la cursurile de calificare: 4 grupe camerista; 3 grupe lucrator in alimentatie; 2
grupe lucrator comert; 1 grupa bucatar; 1 grupa ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie; 2
grupe zidar, pietrar, tencuitor; 1 grupa frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist.
Consultatiile vor fi facute de catre medici de medicina muncii.
IV. ANALIZE MEDICALE PENTRU PRACTICA
In cadrul proiectului 28 de persoane vor beneficia de servicii medicale pentru practica, urmand
a se intocmit o fisa de aptitudini de medicina muncii pentru participantii la cursul de bucatar si cursul
de ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie. Analizele ce vor fi efectuate sunt:
coproparazitologic, exsudat faringian si VDRL.
Consultatiile vor fi facute de catre medici de medicina muncii.
Analizele vor fi recoltate/ preluate de asistente medicale specializate, in localitatea de domiciliu
a participantilor la cursurile de formare profesionala, respectiv in Cuza Voda, jud. Constanta si trimise,
intr-un vehicul autorizat sanitar pentru transport probe biologice, la un laborator autorizat.
Prestarea serviciilor se va face cu programare la datele stabilite de autoritatea contractanta,
specificandu-se: data, ora, adresa unde se desfasoara serviciul medical si comunicate prestatorului
cu cel putin 14 zile inainte.
LOGISTICA
Prestatorul va asigura: materialele sanitare, recipientii pentru probele de laborator, masa
ginecologica, ecograf portabil, scaun pentru recoltare sange etc. necesare efectuarii serviciilor
cuprinse in caietul de sarcini.
Prestatorul va pune la dispozitie: medici generalisti, medici pediatri, medici ginecologi, medici
specialisti, nutritionisti si asistente medicale.
RECEPTII SI PLATI
Receptia serviciilor se va efectua in baza Procesului – Verbal de receptie servicii, intocmit
de responsabilul numit de beneficiar si semnat atat de prestator cat si de beneficiar, care sa ateste
respectarea calitatii prestarii serviciilor. Procesul verbal de receptie trebuie sa aiba la baza un raport
privind serviciile prestate, cu respectarea confidentialitatii medic-pacient, precum si a datelor cu
caracter personal privind starea de sanatate.
Receptia serviciilor se va putea face lunar sau dupa finalizarea unei activitati, ca urmare a
primirii unei comenzi ferme din partea autoritatii contractante.
Plata serviciilor se va face in termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii fiscale si a
acceptarii acesteia de catre autoritatea contractanta.
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SUSTENABILITATEA SERVICIILOR MEDICALE
Prestatorul are obligatia de asigura din fonduri proprii, pentru o perioada de 9 luni de la
finalizarea proiectului, respectiv in perioada 14.09.2020-14.06.2021, sustenabilitatea serviciilor
medicale, astfel:
1. Vor fi realizate doua vizite de catre medicul generalist care va asigura monitorizarea cazurilor
identificate cu anumite afectiuni in cadrul proiectului;
2. Vor fi realizate doua vizite de catre medicul pediatru care va asigura monitorizarea cazurilor
identificate cu anumite afectiuni in cadrul proiectului;
3. Vor fi testate 10 femei cu testul Babes Papanicolau si li se va efectua un examen ginecologic
sau senologic.
4. Se vor efectua 3 campanii pentru un total de 90 persoane, dupa cum urmeaza:
 45 de persoane vor participa la Campania “Stil de viata sanatos” in cadrul carora se
vor face testari generale: indice de masa corporala, inaltime, tensiune, glicemie etc.
 15 persoane vor participa la Campania “Sanatatea femeii”, urmand sa primeasca cate
un kit cu materiale de igiena.
 30 de persoane vor participa la Campania “Planning familial”, urmand sa primeasca
cate un kit de planning familial (prezervative, anticonceptionale).
Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz,
neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, va fi emis de catre autoritatea
contractanta, in conformitate cu prevederile art. 166 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 395/ 2016, în termen
de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv a
serviciilor din perioada de sustenabilitate.
Intocmit
Consultant in achizitii publice
Preda Irina Mihaela
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Formularul nr.1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către________________________________
(denumirea autorităţii contractante)

Ca urmare a invitatiei de participare/anunţului de publicitate postat pe site-ul
www.mipc.aevb.ro nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii propii
simplificate pentru atribuirea contractului de achizitie publica - servicii medicale pentru
persoanele din grupul tinta al proiectului ”Măsuri integrate pentru comunitate” –
POCU/18/4.1/103133, noi ____________________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta tehnica si financiara;
b) documentele care însoţesc oferta.
Persoana de contact (pentru această procedura)
Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________
Cu stima,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată)

Formularul nr.2
OFERTANTUL: ................................
(Denumire)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice

Subsemnatul,
____________________________________________________
reprezentant al __________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) ) în calitate de
…………….(ofertant/terţ susţinător/subcontractant) la procedura pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică având ca obiect servicii medicale pentru Asociația Europeană pentru o
Viață mai Bună, la data de .............. (zi/luna/an), organizată de ................................................
( denumirea autorităţii contractante], declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca ……………….(
denumirea operatorului economic] sau orice persoană membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control
în cadrul acestuia, că nu a făcut obiectul unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, printr-o condamnare pronuntata cu cel mult 5 ani în
urmă sau care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută direct în condamnare,
pentru unul dintre motivele enumerate mai jos:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie
prevăzute de art. 10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art.
181—185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 şi art. 37—38 din Legea nr. 535/2004
privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau
de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea

terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură
şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta
definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării _____________________

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

Formularul nr.3
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice

Subsemnatul,
________________reprezentant
împuternicit
al
___________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de (ofertant/terţ sustinator /subcontractant, dupa caz) la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii medicale pentru Asociația Europeană
pentru o Viață mai Bună, la data de .............. (zi/luna/an), organizată de Asociația Europeană
pentru o Viață mai Bună, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură
şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situația prevăzută la art.
165 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am
încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
…………………
(semnatura autorizată )

Formularul nr.4
OFERTANTUL: ................................
(Denumire)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice

Subsemnatul,
________________reprezentant
împuternicit
al
___________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de (ofertant/tert susţinător
/subcontractant, după caz) la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având
ca obiect servicii medicale pentru Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, la data de
.............. (zi/luna/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii
contractante),declar pe proprie răspundere că nu ne aflăm în niciuna din situaţiile ce atrag
excluderea din procedura de atribuire prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice:
a) la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului,
social şi al relaţiilor de muncă;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în faliment, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care sa-mi puna în discuţie integritatea
d) nu am încălcat obligaţiile din domeniul mediului, social şi al muncii.
e) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de achiziţie publică;
f) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura
în cauză astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016;
g) nu am participat direct sau indirect printr-o alta întreprindere prin oferirea de
consultanţă sau în orice alt mod la pregătirea procedurii de atribuire, fapt de natură să conducă
la o distorsionare a concurenţei;
h) nu sunt în situaţia de a fi încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiat anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată
a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
i) nu am prezentat informaţii false, nu am ascuns informaţii şi am prezentat toate
informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă pentru verificarea absenţei motivelor de
excludere şi a îndeplinirii criteriilor de calificare;
j) nu am încercat să influenţez în mod nepermis procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje necuvenite în
cadrul procedurii de achiziţie publică şi nu am furnizat din neglijenţă informaţii false care pot avea
o influenţă semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, calificarea şi atribuirea.
k) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
…………………
(semnatura autorizată )

Formularul nr.5

OFERTANTUL: ................................
(Denumire)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
nr.98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant
împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului
economic)
în
calitate
de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului
de
achizitie
publica
de
…………………………
de
către
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea
excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu
in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la
apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de
altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi
imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura
de atribuire.
Persoanele din cadrul achizitorului cu funcţie de decizie referitoare la organizarea,
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire.
Nr.

Nume si prenume

Funcţia deţinută in cadrul proiectului/autoritatii

crt.
1

MOSCHOS PANAGIOTIS

contractante
PRESEDINTE EXECUTIV

2
3
4
5.
6.

STANCU MIHAELA
PARCHARIDIS IOANNIS
CINCA ADRIAN
KATSIKARIS LOUKAS
PREDA IRINA MIHAELA

PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE
MEMBRU COMISIE DE EVALUARE
MEMBRU COMISIE DE EVALUARE
MEMBRU SUPLENAT COMISIE DE EVALUARE
EXPERT COOPTAT

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Formularul nr.6
OFERTANTUL: ................................
(Denumire)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al
................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere
ca ma angajez sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin legislaţia
adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta costul
pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................
Ofertant/subcontractantului
……..................................

Formularul nr.7
OFERTANTUL: ................................
(Denumire)

OFERTA FINANCIARA

Către …...........................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
a) Examinând documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică, subsemnaţii,
reprezentanţi ai ofertantului …………………………. (denumirea ofertantului), ne oferim ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să prestăm serviciile medicale
pentru suma de (suma în litere şi în
cifre)……………………… lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe
valoarea adăugată în valoare de ………………………………… (suma în litere şi în cifre)
lei.
b) Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci zeci) zile
de la data deschiderii ofertei şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
c) Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
În calitate de …………………….. (calitatea ofertantului), legal autorizat să semnez oferta
pentru şi în numele ……………………………………. (denumirea ofertantului).
Data completării:
(Denumire ofertant),
(semnătura autorizată)

ANEXA la Formularul nr.7 - Oferta financiara
OFERTANTUL:
(Denumire)

Centralizator de preţuri
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Denumirea serviciului

UM

Număr
pers

Preţ unitar
serviciu (LEI,
fără TVA)

Preţ total
serviciu (LEI,
fără TVA)

1
Evaluare initiala pediatrica
(Consultatie medicala
pediatrica)
Evaluare intiala (Consultatie
medicala generala)
Analize medicale de
laborator (adulti si copii)
Interpretare analize si
recomandare plan de
tratament
Examen de specialitate
(adulti si copii)
Analize medicale de
laborator dupa examenul de
specialitate (adulti si copii)
Interpretare analize si
recomandare plan de
tratament (adulti si copii) medici specialisti
Test Babes Papanicolau Examen ginecologic/
senologic cu ecografie
Organizare campanie Stil de
viata sanatos
Organizare campanie
Sanatatea femeii

2

3

4

5 (3 x 4)

copii

96

adulti

510

pers

500

pers

500

pers

150

pers

150

pers

150

femei

50

femei

50

pers

150

pers

75

Nr.
crt.
0
12
13

14

15

16

17

18

19
20
21

Denumirea serviciului

UM

Număr
pers

1
Organizare campanie
Planning familial
Consult pentru eliberare
adeverinte medicale
inscriere curs
Analize medicale practica si
fisa de aptitudini de
medicina muncii
Sustenabilitate: efectuare
doua vizite in 9 luni de catre
medicul generalist care va
asigura monitorizarea
cazurilor identificate cu
anumite afectiuni in cadrul
proiectului
Sustenabilitate: efectuare
doua vizite in 9 luni de catre
medicul pediatru care va
asigura monitorizarea
cazurilor identificate cu
anumite afectiuni in cadrul
proiectului
Sustenabilitate: Test Babes
Papanicolau - femei peste
25 de ani
Sustenabilitate: Examen
ginecologic/senologic cu
ecografie - femei peste 25
de ani
Sustenabilitate: Organizare
campanie Stil de viata
sanatos
Sustenabilitate: Organizare
campanie Sanatatea femeii
Sustenabilitate: Organizare
campanie Planning familial

2

3

pers

100

pers

196

pers

28

vizite

2

0

0

vizite

2

0

0

femei

10

0

0

femei

10

0

0

pers

45

0

0

pers

15

0

0

pers

30

0

0

Preţ unitar
serviciu (LEI,
fără TVA)

Preţ total
serviciu (LEI,
fără TVA)

4

5 (3 x 4)

TOTAL
Nota: serviciile aferente sustenabilitatii vor fi oferite gratuit.
Data completării:

(Denumire ofertant),
(semnătura autorizată)

