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  Nr.  1079  / 06.03.2018  

        

     Avizat,                                                                                                                   Aprobat , 

Director financiar contabil                                                                                       Manager                                                                                       

 Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                             Dr. Carjea Marcel Iosif 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
      pentru achizitia de Servicii de efectuare 

garzi de catre  un  medic specialist pneumolog  

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara. 
  Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de 

sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. 

  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 
 

1. Persoana juridica achizitoare a serviciilor:   Sanatoriul de Pneumoftiziologie  Brad 
Str. Magura , nr.25, loc. Brad, jud. Hunedoara  
 

2. Obiectul achizitiei publice de servicii: 

            Incheierea  unui contract  de prestari servicii:    Efectuare garzi de catre un medic 

specialist pneumolog 
 

3. Cod de clasificare CPV:   85141000-9  Servicii furnizate de personalul  medical; 

 

4. Cantitatea contractului:  34 ore garda / lunar,   respectiv 306 ore in perioada 01.04.2018 - 

31.12.2018, 

 

      5.   Valoarea estimata a contractului :   27.00 lei / ora  (fara TVA),  

            Valoare totala estimata:   8262.00 lei (fara TVA) 

  

     6.  Sursa de finantare:  Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad   
 
 

7. Descrierea  contractului: 

Cerinte specifice:  - medic specialist pneumolog 

      Scopul achizitiei: 

- Asigurarea continuităţii asistenţei medicale spitaliceşti la Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, 

în afara programului normal de lucru, sâmbăta, duminica, sărbători legale şi în celelalte zile în care, 

în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează; 

      Atributii specifice: 

1) Exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 

2) Respectă codul de deontologie al medicilor; 

3) Asigură îndeplinirea promptă a sarcinilor de muncă; 
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4) Răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul 

de ordine interioară, precum şi a sarcinilor date de directorul medical, pe care îl reprezintă în 

orele în care acesta nu este în spital; 

5) Controlează la internarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa 

mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale de urgenţă precum şi predarea serviciului de 

cadrele medii şi auxiliare care lucrează în ture; 

6) Supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi la nevoie le execută 

personal; 

7) Supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internate în timpul gărzii, menţionate în 

registrul medicului de gardă; 

8) Înscrie în registrul de consultaţii orice bolnav prezentat la camera de gardă, completează toate 

rubricile, semnează şi parafează în registru pentru fiecare pacient; 

9) Internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se 

adresează spitalului, răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, 

putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la 

domiciliu; 

10) Răspunde la chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi cheamă la nevoie alţi 

medici ai spitalului pentru rezolvarea cazului; 

11) Întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de 

observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o; 

12) Acordă asistenţă medicală de urgenţă pacienţilor care nu necesită internarea;  

13) Asigură internarea în alte spitale a bolnavilor indicaţi pentru alte specialităţi,după acordarea 

primului ajutor; 

14) Controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţă, prânz şi 

cină, refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare consemnând observaţiile în 

condica de la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor alimentare; 

15) Asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi 

sesizează aceasta conducerii spitalului; 

16) Anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale medicului şef de secţie sau directorului medical al 

spitalului, după caz şi, de asemenea, altor organe în cazul în care prevederile legale impun 

aceasta; 

17) Confirmă decesul, consemnînd aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a 

cadavrului la morgă, după termenul legal prevăzut; 

18) Anunţă prin toate mijloacele posibile conducerea spitalului şi autorităţile competente în caz de 

incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim 

ajutor cu mijloacele disponibile; 

19) Urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în orele de vizită precum şi prezenţa 

ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare; 

20) Întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop 

consemnînd activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi 

orice observaţii necesare, prezintă raportul de gardă; 

21) Conduce întreaga activitate în caz de incendiu, situaţii de urgenţă sau calamităţi naturale, 

respectând planul de evacuare aprobat de conducerea unităţii şi vizat de I.G.S.U.-Hd.  

22) Respecta atributiile conform Ordinului M.S nr.1226 / 03.12.2012 privind depozitarea si 

gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale; 

23) Asigură aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii şi PSI în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

24) Respectă și aplică normele prevazute în O.M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor 

tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private; 

25) Respectă și aplică normele prevazute în OMS nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 

sanitare; 

26) Respecta drepturile pacientului; 

27) Respecta Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad;    
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     Responsablitati:  

1. Răspunde de corectitudinea şi calitatea muncii sale în faţa managerului si consiliului medical;  

2. Răspunde cu promptitudine la solicitările personalului din subordine si al pacienţilor; 

3. Răspunde de confidenţialitatea îngrijirilor medicale si a datelor despre pacienti;   

4. Răspunde de intreaga activitate a Camerei de gardă, pe care o conduce sub autoritatea Directorului 

medical; 

5. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 

6. Răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de 

protecţia muncii şi PSI în sectorul de activitate pe care îl are în grijă; 

7. Răspunde de modul cum sunt întocmite, completate, actualizate si păstrate documentele medicale 

de spitalizare (foaie de observatie, foaie de temperatură, buletinele de analize medicale, biletul de 

trimitere, biletul de internare, filmele radiologice); 

8. Răspunde de gestionarea şi colectarea deşeurilor medicale conf. normelor legale; 

9. Răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul sanitar mediu şi 

auxiliar cu care lucrează; 

10. Răspunde de aplicarea corectă şi eficientă a măsurilor Programului de control al tuberculozei, în 

cadrul secţiilor (diagnostic, administrarea sub directa observatie a tratamentului antituberculos 

recomandat bolnavilor); 

11. Răspunde de utilizarea judicioasă a timpului de muncă de către personalul angajat din cadrul 

secţiilor, pentru îndeplinirea strictă a sarcinilor de serviciu şi calitatea actului medical;       

12 Răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor cu care lucrează; 

13. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine şi al bolnavilor pe 

care îi are în îngrijire; 

 

 

8. Modul de prezentare a ofertei:  

   Se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) 

din care sa reiasa obiectul de activitate / certificat de inregistrare fiscala;   

-  Formularul de oferta (anexa 2) 

-  Propunera financiara (conform Punct 8.1) 

- Propunerea tehnica - principalele caracteristici a serviciilor ce urmeaza a fi prestate in conformitate 

cu caietul de sarcini (conform Punct 8.2) 

             

            8.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

  

           Propunerea financiara va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

  

           Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal 

sau un imputernicit al acestuia. 

           Propunerea financiara va fi exprimata in lei (fara TVA) si se va pastra ferma toata durata 

derularii contractului.  

           Pretul unitar lunar, fara TVA  din oferta este ferm si nu poate fi modificat. 

           Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina valabila oferta:  30 de zile.  

    

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea  serviciilor 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

 

    U.M Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare fara  

TVA 

1 Servicii de efectuare garzi, de catre 

un medic specialist pneumolog 

           306     ore   

                                                   Valoare totala fara TVA:  
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 8.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

        Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a serviciilor ofertate 

precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 

propunerii tehnice. 

         Propunerea tehnica va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

             Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea serviciilor,  ofertantii vor trebui sa  

demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime solicitate de 

autoritatea contractanta.  

      Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 

sarcini.  

             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal sau 

un imputernicit al acestuia. 

          Operatorii economici au obligatia sa anexeze la propunerea tehnica toate autorizatiile 

/atestatele / certificatele din care rezulta ca sunt autorizati /abilitati sa presteze serviciile 

solicitate de autoritatea contractanta. 

 

9. Alte informatii:  

Se va incheia un contract de prestari servicii, cu ofertantul declarat castigator,  pana la data 

de 31.12.2018. 

Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT, cu indeplinirea stricta a 

specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

Preţul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  

Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către achizitor. 

 

 

 

 

Intocmit, 

Director medical 

Dr. Demian Adina 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii de efectuare garzi, de catre un medic specialist pneumolog 

Nr. 

Crt. 

Descriere servicii 

 

Cantitate 

solicitata de unitatea 

contractanta 

U.M 

1  

 

 

306 Ore 
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FORMULAR 1 

 

 

 

 OPERATOR ECONOMIC                                    

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     

nr._________data___________ora_____ 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către ________________________________ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________       Cu stimă, 

 Operator economic, 
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  FORMULAR  2 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi cerinţele 

                 (denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam 

......................................................................................... pentru suma de .................................. lei la 

care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei. 

 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam 

.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă  până la data de ..................................., şi ea 

va rămâne   obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 

 

 

                                                                (semnatura)  

 

 


