Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 -2020
Incluziunea sociala si combaterea saraciei!
Titlul proiectului: Un viitor sustenabil prin incluziune socială în comuna Jiana
Nr. de identificare al contractului: POCU/138/4/1/114954
Cod SMIS: 114954

Aprob,

CAIET DE SARCINI
pentru procedura de achiziţie de produse
«Servicii medicale pentru persoanele inscrise in grupul tinta aferent proiectului „Un viitor
sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana” Cod apel: POCU/138/4/1/, Cod SMIS:
114954, proiect finanțat prin POCU 2014-2020»
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1. Informatii generale
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea contractului
şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se vor achizitiona serviciile
din catalogul electronic SEAP.
Autoritatea Contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind
serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv «Servicii medicale pentru persoanele inscrise in
grupul tinta aferent proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana”
Cod apel: POCU/138/4/1/, Cod SMIS: 114954, proiect finanțat prin POCU 2014-2020».
Cerinţele specificate în prezentul ca Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de
atribuire pentru încheierea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe
baza cărora se vor achizitiona produsele din catalogul electronic SEAP-SICAP sau in orice
modalitate, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Autoritatea Contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind
serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv vor fi considerate ca fiind cerinte minime. În
acest sens, orice achizitie care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini.
1.2 Date generale
Autoritatea Contractanta: Comuna Jiana – Unitate Administrativ Teritoriala
Titlul proiectului: „UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA
JIANA”
Numărul de identificare al contractului: Cod SMIS 114954.
Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
Axa prioritară 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1. ”Reducerea
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate
in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate”.
Durata contractului: 35 luni (cele 35 de luni includ asigurarea serviciilor medicale pe perioada de
sustenabilitate de 6 luni dupa finalizareea proiectului)
Valoarea contractului: 220.615 lei, fara TVA
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Denumirea contractului de achizitie: «Servicii medicale pentru persoanele inscrise in grupul
tinta aferent proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana” Cod apel:
POCU/138/4/1/114954, Cod SMIS: 114954, proiect finanțat prin POCU 2014-2020», la cererea
Autorităţii Contractante, în cadrul şi în legătură cu implementarea activităţilor Proiectului „Un
viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana” Cod apel: POCU/138/4/1/, Cod SMIS:
114954, proiect finanțat prin POCU 2014-2020
Cod CPV: 85148000-8 – Servicii de sanatate
1.3 Date privind procedura aplicată
Procedura simplificata proprie, conform Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr 6712/2017 privind modul de efectuare a
achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat
1.4 Informatii despre proiect
Proiectul „UN VIITOR SUSTENABIL PRIN INCLUZIUNE SOCIALĂ ÎN COMUNA JIANA”
are ca obiectiv general. Diminuarea cu 707 persoane (din care 49.36% populație apartinând
minorității rome) a numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitatea marginalizată roma Dănceu - Jiana Veche, prin implementarea de măsuri integrate de
educație, ocupare, sociale, locuire și sănătate. Proiectul își propune să reducă numărul persoanelor
expuse riscului de sărăcie și excluziune socială cu 707 persoane, din care 349 persoane aparținând
minorității rome, din comunitatea marginalizată roma Dănceu - Jiana Veche. Prin intervenții
integrate și complementare se dorește ca aceste persoane să iasă din categoria persoanelor în risc
de sărăcie și excluziune socială și comuna Jiana să depășească situația de a avea 2 comunitati
marginalizate în Atlasul zonelor rurale marginalizate, încadrandu-se astfel în Axa Prioritară 4
(Incluziunea socială și combaterea saraciei), Obiectivul Tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei discriminări), Prioritatea de Investiții 9.ii (Integrarea socioeconomica a comunităților marginalizate, cum ar fi romii), Obiectivul Specific 4.1. (Reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate
în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate).
Proiectul se deruleaza pe o perioade de 36 de luni in cadrul unui parteneriat din care fac parte:
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COMUNA JIANA;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIANA;
CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI;
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ”EQ”.

1.5 Necesitatea achiziţionării de «Servicii medicale pentru persoanele inscrise in grupul
tinta aferent proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana”»,
care fac obiectul acestui contract.
Se vor achizitiona SERVICII MEDICALE la cererea Autorităţii Contractante, în cadrul şi în
legătură cu implementarea activităţilor Proiectului, constând în:
Actizitate /
Descriere
subactivitate
Servicii medicale aferente grupului tinta - prin proiect s-au propun servicii
medicale tinandu-se cont de starea de santate precara a membrilor GT, lipsa
A4.1
veniturilor si a educatiei sanitare, lipsa accesului la servicii medicale de
specialitate ca urmare a mobilitatii foarte scazute a GT si a lipsei medicilor de
specialitate in comunitate
Servicii analize medicale aferente grupului tinta cursanti - pachet minim de
A2.2
analize medicale in vederea facilitarii accesului la educatie

2. SPECIFICAŢII TEHNICE
Specificaţiile tehnice din prezenta documentaţie constituie cerinţe minimale si obligatorii pentru
luarea în considerare a produselor selectate din catalogul electronic.
Descrierea specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate
astfel încât produsele achizitionate sa fie corespunzătoare cu necesităţile achizitorului.
2.1. Numarul de servicii:
a. Servicii medicale in cadrul activitatii A4.1 – Sprijinirea furnizarii de servicii medicale pentru
grupului tinta
- servicii medicale de laborator - 200 de pers.,
- consultantie pediatrica-172 copii,
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- consult oftalmologic complet, inclusiv tensiune oculara-200 pers,
- consult ginecologie-269 femei,
- Babes-Papanicolau-197 femei,
- ecografie mamara: 192 pers,
- ecografie mamara- 133 pers., cardiologie
- consult + EKG: 100 pers.,
- Ecografie abdominala: 70 persoane selectate in functie de patologie,
- consultatie alte specialitati (ortopedie, urologie, endocrinologie, diabet si boli de nutritie,
neurologie, chirurgie s.a.) -50 pers.
b. Servicii medicale in cadrul activitatii A2.2 – Activitatea de formare
Servicii analize medicale aferente grupului tinta cursanti * 435 persoane
2.2. Cerinte tehnice de prestarea serviciilor impuse de beneficiar
a.Locatia pentru efectuarea serviciilor si investigatiilor medicale:
- In comuna Jiana, jud. Mehedinti, intr-una dintre comunitatile marginalizate, Jiana Vechi
si Danceu, la locatia specificata in comanda facuta,
- In comuna Jiana, jud. Mehedinti, la sediul Centrului Comunitar Multifunctional.
b. Oferta va fi insotita de urmatoarele documente (in copie):
- actul constitutiv;
- autorizatia sanitara de functionare;
- certificat de inregistrare in Registrul unic al Cabinetelor Medicale;
- certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor privind aprobarea de a participa la procedura
de achizitie publica ce are ca abiect «Servicii medicale pentru persoanele inscrise in
grupul tinta aferent proiectului „Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna
Jiana”, Cod SMIS: 114954, proiect finanțat prin POCU 2014-2020»
Toate documentele de mai sus, pentru conformitate, vor fi prezentate in original la
semnarea contractului.
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c. Pentru indeplinirea cerintelor minime si obligatorii, Operatorul economic selectat
va prezenta urmatoarele documente, in original:
- certificat cazier judiciar ofertant (persoana juridica);
- cazier judiciar asociat/asociati;
- certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, de pe lângă
instanţa competentă, în original sau copie legalizată sau copie conform cu originalul din
care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. Acesta trebuie sa
cuprinda servicii de tipul celor supuse ofertării (nu mai vechi de 30 de zile);
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale si
alte venituri datorate bugetului local;
- certificat de cazier fiscal al ofertantului (persoana juridica);
- certificat de atestare fiscala pentru ofertant (persoana juridica).
2.3. Derularea contractului se va face cu programare prealabila de 10 zile in tabel nominal,
specificandu-se: data, ora, adresa unde se desfasoara serviciul medical.
- persoanele programate, din GT, vor fi servite cu promptitudine, fara sa apara intarzieri sau
amanari neanuntate inainte cu minim 24 de ore.
2.4. Logistica
Centrul Medical va asigura: materialele sanitare, recipientii pentru probele de laborator necesare
efectuarii serviciilor cuprinse in caietul de sarcini.
3. Finalizare servicii si investigatii medicale
3.1.- Rezultatele investigatiilor de laborator, vor fi emise intr-un exemplar, in plic sigilat,
nominal; Acestea vor fi transmise beneficiarilor in maxim 2 saptamani de la data prelevarii, astfel:
plicurile sigilate se vor transmite la sediul liderului de proiect, sat Jiana, com. Jiana, jud.
Mehedinti, urmand ca mediatorul sanitar/ coordonatorul activitati socio-medicale/
mediatorii/lucratorii sociali sa inmaneze plicurile sigilate direct persoanelor din GT beneficiare.
3.2. - Rezultatul testului Babes – Papanicolau respectiv mamografia/echografia mamara vor
avea interpretarea medicului specialist.
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3.3 - Examenele medicale: cardiologic si ginecologic se vor incheia pentru fiecare pacient
cu: diagnostic precizat cu recomandari, ECG interpretat, prescriptie medicala (dupa caz).
4. Receptii. Plati.
4.1. Receptia serviciilor se va efectua in baza:
- Procesului –Verbal de receptie servicii, intocmit de expertul validare masuri de sprijin si
semnat atat de prestator cat si de beneficiar.
4.2. Facturile vor fi emise de prestator.
4.3.Plata serviciilor – O.P. , la 30 de zile

Intocmit,
BOSOANCA LUCIAN – Consultant achizitii publice
Avizat,
SPATARIU STEFAN CRISTIAN – Manager proiect
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