SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE,
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Bucureşti, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 5, cod poştal
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Număr în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal 5994
Nr. inreg.391/II/13.02.2018

APROBAT.
Manager,
Conf.dr. Catalin Codreanu

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
pentru achizitia publica de
SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA: REZONANTA MAGNETICA
NUCLEARA, COMPUTER TOMOGRAF SI SCINTIGRAFIE
CPV 85150000-5

2018

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. Autoritatea contractantă
Denumire: CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “Dr.ION STOIA”
Adresă: Str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod poştal:
Ţara:
400158
ROMANIA
Persoana de contact:
Telefon: 021.210.10.39 ; 021.211.68.48
Sef Serviciu AAT
Anda Stefanescu
tel 021.210.10.39
E-mail: dr_ion_stoia@yahoo.com
Fax: 021.211.26.45 ;021.210.10.39
Adresa/ele de e-mail : dr_ion_stoia@yahoo.com
Adresa Autoritatii contractante: Strada Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti.
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
□ servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel □ apărare
regional sau local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ afaceri economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică X sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie
□ construcţii şi amenajări teritoriale
internaţională
□ protecţie socială
□ altele (specificaţi) : spital
□ recreere, cultură şi religie
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante
da □
nu X
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Achizitie de servicii de imagistica medicala: examinari de
rezonanta magnetica nucleara (RMN), CT si SCINTIGRAFIE
II. 1.2) Locul de prestare: la sediul/sediile ofertantului
(a) Lucrări
□
(b) Produse
□
(c) Servicii
X
Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă □
Principala locaţie a lucrării

Cumpărare
□
Leasing
□
Închiriere
□
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului □1
2A □
2B – Servicii de sanatate si
servicii de asistenta sociala

Principalul loc de

Principalul loc de prestare

__________________
Cod CPV □□□□□□□□

livrare

La sediul/sediile prestatorului
Cod CPV 85150000-5
Servicii de imagistica medicala

II.1.3) Procedura se finalizează prin incheierea unui contract, pentru toate tipurile de
investigatii, care pot fi efectuate in locatii diferite
II.1.4) Durata contractului/ contractelor: pana la 31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire
pana la 30.04.2019, in conditiile existentei fondurilor bugetare alocate acestei prestari de
serviciu serviciu.
Pana la aprobarea bugetului, se vor incheia contracte cu durata de o luna, iar dupa
aprobarea bugetului in CGMB se va incheia un contract pana la data de 31.12.2018
II.1.5) Divizare pe loturi
nu
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

da □

nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului si valoare contractului
II.2.1) Asigurarea de investigatii de imagistica medicala pentru pacientii internati, pe
perioada spitalizarii si care au recomandare din partea medicului curant pentru efectuarea
acestor investigatii.
Cantitatile pentru fiecare tip de investigatie sunt estimative si orientative, ele pot creste
sau scadea, functie de patologia pacientilor internati.
Cantitatile estimative sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.2) Valoarea estimativa a contractelor, pe o perioada de 10 luni este de 176.750 lei
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
da□
nu X
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
da□
nu X
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura interna
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind neîncadrarea în
Cerinta minima obligatorie
1. Se solicită prezentarea unei declaratii pe
situatiile prevazute in art.164, 165
proprie raspundere
si 167 din Legea 98/2016
Certificate constatatoare privind
indeplinirea obligatiilor exigibile de
plata a impozitelor si taxelor catre
stat, inclusive cele locale
Solicitat X
Nesolicitat □

2. Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea
obligaţiilor catre bugetul de stat, care atesta
inexistenta de obligatii bugetare restante pentru luna
anterioara datei limita de depunere a ofertelor – Mod
de prezentare original sau copie certificata „conform
cu originalul” ( semnata si stampilata)
3. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale,
eliberat de Primarie, din care sa reiasa ca ofertantul
nu inregistreaza debite pentru luna anterioara datei
limita de depunere a ofertelor - Mod de prezentare
original sau copie certificata „conform cu originalul” –
(semnata si stampilata)
In cazul unei asocieri , aceste declaratii si
certificate trebuie sa fie prezentate de catre
fiecare asociat

X

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Cerinte minime obligatorii
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Persoane juridice/fizice române
Comertului, din care sa rezulte domeniul de activitate
Solicitat X
al ofertantului- valabil la data deschiderii ofertelor
Mod de prezentare - Mod de prezentare original sau
Nesolicitat □
copie certificata „conform cu originalul” – (semnata si
stampilata)
In cazul unei asocieri , acest certificat trebuie sa
fie prezentat de catre fiecare asociat
Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o
Persoane juridice /fizice străine
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
Solicitat X
Nesolicitat □ punct de vedere profesional.
V.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
Cerinta obligatorie
tehnică si profesionala
- asigurare de raspundere civila profesionala
- autorizatie sanitara de functionare pentru activitatea
Solicitat X
Nesolicitat □ desfasurata
- declaratie care contine informatii privind dotarile
specifice, utilaje, echipamente, mijloace de transport,
alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa
le utilizeze pentru indeplinirea contractului; buletin de
verificare a aparatelor RMN, CT, scintigraf in
termen de valabilitate
- declaratie pe propria raspundere care contine
informatii privind numarul mediu al personalului
angajat, personal de specialitate , numarul si
pregatirea persoanelor responsabile direct pentru
indeplinirea contractului.
Ofertantul, la solicitarea autoritatii
contractante, va face dovada faptului ca are
angajat urmatorul personal:
- cel putin 1 medic radiolog primar , cu
certificate de competenta in Rezonanta
Magnetica Nucleara si/sau CT si/sau
scintigrafie, cu mentiunea ca acesta isi
desfasoara intreg programul de lucru in locatia
in care este amplasat echipamentul de
imagistica medicala si are inlocuitor in perioda
efectuarii concediului.
- asistenti medicali , cu stagii de pregatire in
specialitate
Se vor anexa CV-uri si calificarile personalului,
autorizatia de libera practica, atestate de studii
complementare, diplome si certificate de
competenta.
Se vor anexa contractele individuale de munca
pentru personalul de specialitate, atat pentru
medic, cat si pentru asistentii medicali
Mod de prezentare copie „conform cu originalul”
semnata si stampilata
Operatorii economici participant la procedura de

atribuire sunt obligati ca, la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, sa
prezinte documentele solicitate in sustinerea
cerintelor.
V.4) Standarde de asigurare a calităţii
Cerinte obligatorii
Solicitat X
Nesolicitat □
- Certificat privind Sistemului de Implementare a
Managementului Calitatii pentru societate - valabil la
data deschiderii ofertelor – ISO 9001 sau echivalent
Mod de prezentare copie „conform cu originalul”
semnata si stampilata)
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba romana
VI.2) Perioada de valabilitate a
Perioadă de valabilitate a ofertei este de 90 zile.
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă
ofertei
Solicitată X
Nesolicitată □ pe toată perioada de valabilitate prevăzuta.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative
VI.3) Modul de prezentare a
Cerinta obligatorie
propunerii tehnice
Pentru lotul ofertat se vor prezenta urmatoarele
Solicitată X
Nesolicitată □ documente:
1. Declaratie pe propria raspundere pentru
prestarea serviciului de imagistica medicala, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini,
inclusiv tipurile de investigatii ce pot fi realizate
Operatorul economic are obligatia de a prezenta in
propunerea sa tehnica toate caracteristicile care
definesc serviciile din oferta.
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si
obligatoriu din punct de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate a ofertei.
Se va completa Formularul nr. 6
VI.4) Modul de prezentare a
Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele
propunerii financiare
preturi:
- Pret unic pentru oricare zona investigata RMN
Solicitată X
Nesolicitată □
nativ
- Pret unic pentru oricare zona investigata RMN
nativ si cu substanta de contrast
- Pret unic pentru angiografie RMN
-

Pret unic pentru oricare zona investigata CT
nativ
Pret unic pentru oricare zona investigata CT
nativ si cu substanta de contrast
Pret unic pentru angiografie CT

-

Pret unic pentru scintigrafii, indiferent de zona
investigata
Calculul propunerii financiare, dupa care se vor
evalua si se va face clasamentul ofertelor
financiare, se va face dupa urmatoarea formula:
Poferta = Pf RMN + Pf CT + Pf scin

Investigatii RMN, in conditiile in care cantitatea
maxima lunara estimata de 30 de investigatii RMN,
formata din 27 investigatii native si 3 investigatii cu
substanta de contrast, este:
Pf RMN = [(Pn x 27) + (Psc x 3)]x 10 + 5x Pangio RMN
unde:
 Pf RMN reprezinta pretul ofertat
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare
investigatie RMN nativa
 Psc reprezinta pretul ofertat pentru oricare
investigatie RMN nativa si cu substanta de
contrast
 Pangio RMN reprezinta pretul ofertat pentru o
angiografie, indiferent de zona investigata

Investigatii CT, in conditiile in care cantitatea maxima
lunara estimata de 7 de investigatii CT, formata din 5
investigatii native si 2 investigatii cu substanta de
contrast, este:
Pf CT = [(Pn x 5) + (Psc x 2)] x 10 + 5xPangio CT
Unde:
Pf CT reprezinta pretul ofertei
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare
investigatie CT nativa
 Psc reprezinta pretul ofertat pentru oricare
investigatie CT nativa si cu substanta de
contrast
 PangioCT reprezinta pretul ofertat pentru o
angiografie, indiferent de zona investigata
Scintigrafie (osoasa)
Investigatii scintigrafie, in conditiile in care cantitatea
maxima lunara estimata de 3 de investigatii
Pf scin = P x3x10
Unde:
 P reprezinta pretul ofertat pentru oricare
scintigrafie
Se accepta preturi cu maxim 2 (doua) zecimale.
VI.5) Modul de prezentare a
ofertei
Solicitată X

Nesolicitată □

Oferta va cuprinde:
 Scrisoarea de inaintare (in 2 exemplare);
 Un plic cu adresa ofertantului ce va contine:
- Declaraţii privind neîncadrarea în situatiile prevazute
in art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016
- declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul
declara ca detine documentele care dovedesc situatia
personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale , capacitatea tehnica si
profesionala si standardele de asigurare a calitatii ,

- propunerea tehnica
- propunerea financiara
Observatie:
Operatorii economici participanti la procedura de
atribuire sunt obligati, ca la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, sa
prezinte documentele solicitate in sustinerea
cerintelor.
VI.6) Data limită de depunere a
ofertelor
Solicitată X
Nesolicitată □

VI.9) Deschiderea ofertelor

- Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”,
la Secretariatul unitatii din b-dul Ion Mihalache nr. 1113
- data limita de depunere a ofertei este 21.02.2018
ora 14:00,
Deschiderea ofertelor se va face de catre Comisia de
evaluare la sediul autoritatii contractante, din b-dul
Ion Mihalache nr. 11-13.
Data deschiderii ofertelor: 21.02.2018 , ora 14:30
Orice ofertant are dreptul sa participe la sedinta de
deschidere,daca prezinta imputernicire semnata de
reprezentantii legali
La sedinta de deschidere Comisia de evaluare va
face publica oferta financiara.
a.) Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu
exceptia ofertei care este depusa/transmisa la o alta
adresa sau a ofertei depusa dupa expirarea datei
limita pentru depunere.
b.) La deschiderea ofertelor, Comisia de evaluare va
intocmi un proces verbal de deschidere care urmeaza
sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de
catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la
deschiderea ofertelor
Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere.
- Participantii trebuie sa prezinte o împuternicire
semnată de reprezentantul legal al operatorului
economic, pentru persoana fizică autorizată să
participe la şedinţa de deschidere si copie dupa CI

VII.1. Criteriul de atribuire a contractului este: “PRETUL CEL MAI SCAZUT”.
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contract cu ofertantul a cărui ofertă a
fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
a.) Autoritatea contractanta va comunica in scris rezultatul aplicarii procedurii ofertantului
câştigător în cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care Raportul procedurii de atribuire
este aprobat de conducătorul autorităţii , respectiv managerul spitalului.
Autoritatea contractantă încheie contractul cu ofertantul castigator in perioada de
valabilitate a ofertei.
b.) Pretul contractului va fi exprimat in RON.
IX.1) Ajustarea preţului contractului
da □X
nu

Se accepta actualizarea pretului contractului in
cazul in care CNAS modifica preturile de

IX.2). Garanţia de bună execuţie a
contractului
da
nu X

decontare ale tipurilor de investigatii ce fac
obiectul contractului, indiferent daca noile
preturi vor suporta o crestere sau scadere;
acestea se vor modifica cu acelasi procent cu
care se modifica noul pret decontat de CNAS si
numai la solicitarea prestatorului in cazul
cresterii pretului.
Nu se constituie garanţia de bună execuţie.

Şef serviciu AAATT
Ing. Anda Stefanescu

CAIET DE SARCINI
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Achiziţia de servicii de imagistică medicală (rezonanţă magnetică nucleara si angiografie
RMN, CT si angiografie CT si scintigrafie) de către Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion
Stoia”, conform prezentului caiet de sarcini.
Locul prestarii serviciului: sediul/ sediile ofertantului
1.

Investigatiile uzuale ce urmeaza a fi efectuate sunt urmatoarele:
Nr.crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Tipul investigaţiei

RMN cranio-cerebral nativ
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala/toracala//lombo-sacrata )
nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremitati nativ/segment ( genunchi, cot, glezna, maini,
antepicior etc.)
RMN umar nativ
RMN pentru alte zone nativ
RMN umar nativ si cu substanta de contrast
RMN cranio-cerebral nativ si cu substanta de contrast
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala/toracala//lombo-sacrata )
nativ si cu substanta de contrast
RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast
RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast
RMN extremitati nativ/segment ( genunchi, cot, glezna, etc.) si cu
substanta de contrast
RMN pentru alte zone nativ si cu substanta de contrast
Angiografii RMN/ segment (craniu, abdomen,pelvis, membre, etc)
CT regiune toracica nativ
CT pelvis nativ
CT coloana vertebrala nativ/segment
CT craniu nativ
CT membre nativ/membru
CT abdomen nativ
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast
CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast
Angiografii CT indiferent de zona
Scintigrafie

Pret
CASMB
Estimat
-RON450
450
450
450
450
450
450
700
700
700
700
700
700
700
600
175
175
60
120
60
175
375
400
400
450
400
450

2. Cantitatea
Cantitatile, respectiv numarul, tipul si zona sunt estimative. Pot exista, in diverse perioade,
micsorari sau majorari ale cantitatilor pentru anumite tipuri de investigatii.
Investigatii RMN
Numarul estimat de investigatii de imagistica RMN intr-o luna este cuprins intre minim 5
investigatii si maxim 30 investigatii, indiferent de zona investigata si tipul investigatiei ( cu sau fara
substanta de contrast ).

Din totalul investigatiilor RMN, estimam ca 90 % sunt reprezentate de investigatiile
native si 10 % sunt investigatii native si cu substanta de contrast.

In cadrul investigatiilor RMN native, cel mai des recomandate sunt investigatiile de
extremitati /segment ( genunchi, cot, glezna, maini, antepicior etc.), care reprezinta aproximativ
42% si cele de regiuni de coloana vertebreala care reprezinta aproximativ 53 % din totalul
investigatiilor RMN native.
In cadrul investigatiilor RMN native si cu substanta de contrast, investigatiile de extremitati
/segment ( genunchi, cot, glezna, maini, antepicior etc.) si de regiuni de coloana vertebreala sunt
cele mai des recomandate si reprezinta aproximativ 88% din totalul investigatiilor RMN native.
Numarul estimat de angiografii RMN, pe o perioada de 10 luni este de 5 investigatii.
Investigatii CT
Numarul estimat de investigatii de imagistica CT intr-o luna este cuprins intre minim 1 si
maxim 7 investigatii, indiferent de zona investigata si tipul investigatiei ( cu sau fara substanta de
contrast ).

Din totalul investigatiilor CT, estimam ca 68 % sunt reprezentate de investigatiile
native si 32 % sunt investigatii native si cu substanta de contrast.
In cadrul investigatiilor CT native, investigatiile de regiune toracica reprezinta aproximativ 60%.
In cadrul investigatiilor CT native si cu substanta de contrast, investigatiile de regiune toracica
reprezinta aproximativ 55% din totalul investigatiilor.
Pot fi solicitate si angiografii CT de torace sau abdomen, numarul acestora nu poate fi mai
mare de 5 investigatii pe intreaga perioada a contractului.
Scintigrafii
Cantitatea estimata pe o perioada de o luna nu depaseste un numar de 3 investigatii.

Tip investigatie
RMN

Pret
estimat

Cantitate
maxima
lunara

Native
Native si cu
substanta de
contrast

450
700

27
3

600

0,5

Angiografie
RMN
TOTAL

Cantitate
maxima
totala (10
luni)
378
42

Valoare
estimata
lunara

Valoare
estimata totala

12.150
2.100

170.100
29.400

7

300

4.200

30,5

427

14.250

203.700

Valoare
estimata
lunara

Valoare
estimata totala

875
800

12.250
11.200

Tip investigatie
CT

Pret
estimat

Cantitate
maxima
lunara

Native
Native si cu
substanta de
contrast
Angiografie CT
TOTAL

175
400

5
2

Cantitate
maxima
totala (10
luni)
70
28

400

0,5
7.5

7
105

400
2.075

2.800
26.250

Tip investigatie

Pret
estimat

Cantitate
maxima
lunara

Cantitate
maxima
totala (10

Valoare
estimata
lunara

Valoare
estimata
totala

luni)
scintigrafie
450
3
42
1.350
18.900
TOTAL
3
42
1.350
18.900
Valoarea estimata totala lunara, pentru toate tipurile de investigatii este de 17.675 lei
Valoarea estimata totala pentru o perioada de 10 luni (inclusiv perioada de prelungire a
contractului), pentru toate tipurile de investigatii este de 176.750 lei

3. CONDITII TEHNICE OBLIGATORII
Ofertantul va prezenta un document din care sa rezulte ultima verificare tehnica a
aparatelor si documente tehnice din care sa rezulte indeplinirea cerintelor tehnice solicitate mai
jos, pentru fiecare tip de aparat.
1. Aparatul de diagnostic RMN trebuie să prezinte minimum următoarele caracteristici
tehnice:
nr.
crt
1.

2.

3.

Caracteristici tehnice

Da

Nu

Obervatii

Aparat RMN cu intensitatea campului magnetic de minim1.5 T
Aparat RMN dotat cu softuri si antene specifice pentru
examinarile musculo-scheletale/osteoarticulare care sa permita
achizitia unor imagini cu rezolutie spatiala corespunzatoare
interpretarii adecvate a modificarilor din aceste tipuri de
afectiuni
Aparatul RMN dotat cu soft post-procesare pentru secvente
angio

2. Aparatul de diagnostic CT trebuie să prezinte minimum următoarele caracteristici
tehnice:

nr.
crt
1.
2.
3.
4.

Caracteristici tehnice

Da

Nu

Obervatii

Aparatul sa fie dotat cu 128 de slice-uri/ sectiuni
Pentru investigatia de CT torace sa existe posibilitatea
reconstructiei in 3 planuri si volumetrica
Achizitia secventelor sa se faca cu doza scazuta de radiatii
Aparatul sa fie dotat cu soft post-procesare pentru secvente
angio

3.

Scintigraf – nu se solicita ca apartul sa aiba anumite caracteristici tehnice.

3. CONDITII DE PRESTARE
CONDITII OBLIGATORII, pentru oricare investigatie de imagistica medicala
Transportul pacientilor internati in CCBR « Dr Ion Stoia » la sediul prestatorului va fi
asigurat de beneficiar in intervalul orar 8:00-15:00 de luni pana vineri si de catre prestator in restul
timpului;
Serviciile se vor executa numai in baza solicitarilor aprobate de catre medicul sef de sectie
sau de catre medicul de garda si vizate de catre Manager sau Directorul medical
Investigarea pacientului se va efectua pentru cazurile urgente solicitate pana in ora 13:00
in aceeasi zi, iar pentru solicitarile efectuate dupa ora 13:00 pana a doua zi la ora 13:00.
Pentru restul cazurilor, investigatiile se vor realiza in cel mult 48 de ore de la solicitare.

Pentru fiecare investigaţie efectuată, medicul solicitant va primi interpretarea rezultatelor
în termen de maxim 2 ore de la efectuarea acesteia pentru cazurile urgente si maxim 24 de ore
de la efectuarea investigatiei pentru restul cazurilor, prin e-mail pe o adresa dedicata acestui
serviciu sau fax.

Director Medical,
Dr. Corina Delia Mogosan

Şef serviciu AAATT
Ing. Anda Stefanescu

FORMULARUL NR. 6
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.crt

Tipul investigaţiei

1
2
3
4
5
6
7

RMN nativ
RMN nativ si cu substanta de contrast
Angiografii RMN/ segment
CT nativ
CT nativ si cu substanta de contrast
Angiografii CT
Scintigrafie indiferent de zona

Pret
-Ron-

Poferta = Pf RMN + Pf CT + Pf scin
Investigatii RMN, in conditiile in care cantitatea maxima lunara estimata de 30 de
investigatii RMN, formata din 27 investigatii native si 3 investigatii cu substanta de
contrast, este:
Pf RMN = [(Pn x 27) + (Psc x 3)] x10 + 5x Pangio RMN = ......................
unde:
 Pf RMN reprezinta pretul ofertat
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie RMN nativa
 Psc reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie RMN nativa si cu substanta
de contrast
Investigatii CT, in conditiile in care cantitatea maxima lunara estimata de 7 de investigatii
CT, formata din 5 investigatii native si 2 investigatii cu substanta de contrast, este:
Pf CT = [(Pn x 5) + (Psc x 2)] x 10 + 5xPangio CT = .............................
Unde:
Pf CT reprezinta pretul ofertei
 Pn reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie CT nativa
 Psc reprezinta pretul ofertat pentru oricare investigatie CT nativa si cu substanta de
contrast
 Pangio reprezinta pretul ofertat pentru o angiografie, indiferent de zona investigata
Scintigrafie (osoasa)
Investigatii scintigrafie, in conditiile in care cantitatea maxima lunara estimata de 3 de
investigatii
Pf scin = P x3x10 = .......................................
Unde:
 P reprezinta pretul ofertat pentru oricare scintigrafie

SECŢIUNEA IV
MODEL DE CONTRACT

.

CONTRACT DE PRESTARI
SERVICII
nr.______/_______

CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE « Dr. Ion Stoia », ca autoritate
contractanta , avand sediul in Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2., telefon/fax
021.210.10.39; 021.211.26.45,codul fiscal 4265990, cont IBAN RO 85 TREZ ......................,
deschis la Trezoreria Statului Sector 2, reprezentata prin Conf Dr. Catalin Codreanu, functia
Manager si Ec. Sorin Guruianu, Director Financiar -Contabil, parte denumită în cele ce urmează
achizitor,
şi

……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul economic
............................................... adresa sediu …………………
........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de
înmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
bancă) .............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
a. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
b. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
c. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
d. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
e. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod
diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze servicii de imagistica medicala conform Anexei 1 la
contract, în perioada/perioadele convenite, preturile convenite şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii de imagistica medicala
4.3. – Valoare contractului este de …..
5. Durata contractului
5.1. – Durata prezentului contract este de 10 luni, adică de la 01.03.2018 până la 31.12.2018, cu
posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la 30.04.2019, in limita existentei fondurilor
bugetare alocate acestui tip de servicii.
5.2. - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatile din Anexa 1 in raport cu
cerintele obiective ale acesteia si in limita fondurilor existente pentru implinirea contractului,
cantitatile fiind orientative
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):
a) propunerea tehnica si propunerea financiara;
b) angajamentul ferm privind sustinerea de catre un tert, dupa caz.
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul contractului in baza fiselor de
solicitare examen RMN/CT/scintigrafie intocmite in 2 exemplare si aprobate de Directorul Medical
sau Manager.
Exemplarul 2 al fiselor de solicitare examen RMN/CT/scintigrafie, aprobate, vor fi atasate la
borderoul de decontare lunara.
Solicitarile neaprobate de Directorul Medical/Manager, sau investigatiile care nu sunt
cuprinse in contract, nu vor fi avizate la plata.
Serviciile cu caracter de urgenta se vor executa numai in baza solicitarilor aprobate de catre
medicul de garda, vizate ulterior de Directorul Medical sau Manager.
Investigatiile pacientului in regim de urgenta se vor realiza, pentru solicitari pana in ora 13:00, in
aceiasi zi, iar pentru solicitarile efectuate dupa ora 13:00 pana a doua zi la ora 13:00.
Investigatiile celorlalti pacienti, altii decat cei in regim de urgenta sa vor realiza in maxim
48 de ore de la solicitare.
In vederea efectuarii platii serviciilor prestate, prestatorul va transmite in primele 10 zile ale
lunii in curs, la serviciul AAATT al autoritatii contractante, factura in original insotita de borderoul
de decontare lunara si formularul 2 al fiselor de solicitare examen RMN/CT/Scintigrafie din luna
precedenta.
7.4.-Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract, in
conformitate cu Anexa la contract .
Serviciile se vor executa numai in baza solicitarilor autoritatii contractante, respectiv in baza fiselor
de solicitare examen RMN aprobate de Directorul Medical sau Manager .
7.5 - Prestatorul se obliga sa transmita rezultatul examinarii RMN/CT insotit de suportul magnetic
(CD). in termen de max 2 ore pentru urgente si 24 ore pentru celelalte cazuri.
7.6 - Transportul pacientilor internati in CCBR « Dr Ion Stoia » la sediul prestatorului va fi asigurat
de beneficiar in intervalul orar 8:00-15:00 de luni pana vineri si de catre prestator in restul timpului;
7.7 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 60 de zile de la
inregistrarea facturii in original de către achizitor. Facturile vor fi insotite de borderoul de
decontare lunara la care se anexeaza formularul 2 al fiselor de solicitare examen imagistic, semnate
si stampilate de reprezentanti legali ai achizitorului.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1% pe zi de intarziere din preţul contractului.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0.1% pe zi din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de dauneinterese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
solicitarile inaintate de achizitor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.3 - Prestatorul va respecta toate prevederile legale in vigoare care contin reglementari referitoare
la protectia muncii pentru asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca,
asupra vietii, integritatii corporale si sanatatea salariatilor si a altor persoane participante la procesul
de munca.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea
contractului.
13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin intermediul Directorului Medical sau alt
medic imputernicit de acesta, în conformitate cu prevederile din prezentul contract.
14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor din data de 01.03.2018
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei
faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
15. Ajustarea preţului contractului
15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract. Acestea se pot modifica doar in cazul in care CNAS
stabileste noi preturi de decontare pentru investigatiile RMN. Majorarea sau diminuarea
tarifului/investigatie se va face cu acelasi procent cu care se modifica noul pret decontat de CNAS
si numai la solicitarea prestatorului, in cazul majorarii tarifului si la solicitarea achizitorului in cazul
micsorarii tarifului.
.

16. Subcontractanţi
16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi
va fi notificată achizitorului.
17. Forţa majoră
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţa judecătoreasca de la sediul paratului.
19. Limba care guvernează contractul
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ............ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
Achizitor

Prestator

Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”
Manager,
Conf. Dr. Catalin Codreanu
Director financiar contabil
Ec. Sorin Guruianu
Sef Serviciu AAT
Ing Anda Stefanescu
Consilier Juridic
Jr.Mirela Dragan

Administrator,

ANEXA 1
Nr.crt

Tipul investigaţiei

1
2
3
4
5
6
7

RMN nativ
RMN nativ si cu substanta de contrast
Angiografii RMN/ segment
CT nativ
CT nativ si cu substanta de contrast
Angiografii CT
Scintigrafie indiferent de zona

Tarif
investigatie
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Grafic de prestare:
1.
pentru cazuri urgente
- Investigarea pacientului se va realiza astfel: pentru solicitari pana in ora 13:00 in aceiasi zi,
iar pentru solicitarile efectuate dupa ora 13:00 pana a doua zi la ora 13:00.
- medicul solicitant va primi interpretarea rezultatelor în termen de maxim 2 ore de la
efectuarea investigatiei
2.
pentru restul cazurilor
- Investigatiile se vor realiza in cel mult 48 de ore de la solicitare.
- medicul solicitant va primi interpretarea rezultatelor în termen de maxim 24 ore de la
efectuarea investigatiei

Achizitor

Prestator

Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia”
Manager,
Conf. Dr. Catalin Codreanu

Director financiar contabil
Ec. Sorin Guruianu
Sef Serviciu AAATT
Ing Anda Stefanescu

Administrator,

