CAIET DE SARCINI

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE MOBILIER
în cadrul derulării proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase
colorectale în regiunea Sud-Est”
Cod SMIS: POCU/756/4/9/136941
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INTRODUCERE

Autoritatea contractantă este Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, în vederea
implementării proiectului ”Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție,

depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase al leziunilor
precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est ”– finanțat prin Fondul Social European,
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod SMIS: POCU/756/4/9/136941.

Specificațiile tehnice conțin indicațiile tehnice privind regulile de bază care trebuie respectate
astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesitățile
proiectului.
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minimale obligatorii pe baza cărora se
elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Oferta ce conţine caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini,
va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1.

Contextul implementării proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din
programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al
leziunilor precanceroase” cod SMIS 136941

În contextul în care cancerul reprezintă o problemă majoră de sănătate, articolul 168 al
Trtatului de funcționare a Uniunii Europene îi conferă acesteia competența de a sprijini,
coordona sau completa acțiunile statelor membre pentru protecția și îmbunătățirea sănătății
umane.
1.2.

Descrierea proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor
precanceroase”

Obiectivul general al proiectului constă în contribuirea la creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes
general, prin creșterea cu minimum 50.000 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est a
numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către
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prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru patologia
cancerului colorectal.

1.2.1. Obiectivele proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase”

1. Asigurarea resurselor și competențelor de specialitate necesare pentru furnizarea la
nivel de înaltă calitate a serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale
pentru minimum 50.000 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est.

2. Realizarea de acțiuni de conștientizare și prevenție pentru minimum 50.000 de
persoane la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, în scopul diminuării riscului
depistării patologiei cancerului colorectal abia în stadii avansate.

3. Furnizarea la nivel de înaltă calitate a serviciilor de sănătate din programele de
prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor
precanceroase colorectale pentru minimum 50.000 de persoane din regiunea de
dezvoltare Sud- Est.

Activitățile proiectului

• Activitatea A1 Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament prococe al leziunilor precanceroase colorectale cu
Subactivitățile
A1.1 Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor și materialelor necesare
derulării activităților/subactivităților de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale, inclusiv al celor necesare înființării și
funcționării centrelor de prevenție a cancerului - Iunie 2020 - Noiembrie 2023
În cadrul acestei sub-activități, se vor derula achizițiile de echipamente și materiale necesare
derulării activităților/subactivităților de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament
precoce al leziunilor precanceroase colorectale, inclusiv al celor necesare înființării și
funcționării centrelor de prevenție a cancerului: -Elaborarea documentației de atribuire:
elaborarea termenilor de referință și a documentației de atribuire, specificaţiilor tehnice și a
caietului de sarcini; derularea procedurilor de achiziţie; numirea comisiei de evaluare, evaluarea
ofertelor și stabilirea ofertei/ofertelor câstigatoare sau, după caz, anularea procedurii; 3

Semnarea contractului/contractelor de achiziţie; -Recepţie, instalare, configurare și punere în
funcţiune echipamente.
A1.2 Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de
screening al cancerului colorectal - Iunie 2020 - Noiembrie 2023
În cadrul acestei subactivitati, prin intermediul experților de suport local, vor fi organizate
sesiuni de informare-educare-comunicare la nivelul comunităților incluse în proiect, atât în
mediul urban cât și în mediul rural, asigurându-se furnizarea informațiilor necesare populației
pentru facilitarea accesului la activitățile proiectului, vor fi distribuite broșuri și postere în
vederea informării și creșterii gradului de conștientizare al grupului țintă cu privire la cancerul
colorectal și importanța screeningului. Evenimentele vor îngloba și următoarele teme orizontale:
dezvoltare durabilă - importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, orientarea către o
economie a UE competitivă; egalitatea de şanse şi non-discriminarea - promovarea egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi, a egalităţii de şanse pentru toţi, fără discriminare în funcţie de gen,
rasă, origine etnică, religie, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală; utilizarea TIC și contribuția la
dezvoltarea de competențe digitale. Aceste teme vor fi înglobate în cadrul evenimentelor și
aplicate lor în procesul de dezvoltare de parteneriate și în recrutarea grupului țintă, inclusiv
pentru categoriile dezavantajate de persoane.
A1.3 Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă- Iunie
2020 – Noiembrie 2023
Realizarea unui parteneriat cu un reprezentant al societății civile – ONG, care va aduce valoare
adăugată în special prin accesul la populația din zone rurale cu acces dificil la servicii de sănătate
și la comunitățile de romi din mediul rural și urban, implicând asistenți medicali comunitari și
lideri locali ai romilor.
Grupul țintă va fi identificat, selectat și recrutat, conform metodologiei și instrumentelor
dezvoltate in cadrul proiectului, din cadrul comunităților din mediul rural și mediul urban incluse
în proiect, in vederea organizării programarilor, prezentării la medic pentru consultația
preventivă și pentru consultația de diagnosticare precoce.
Vor fi derulate evenimente locale de selectare și recrutare a GT, la nivelul comunităților din
mediul urban și mediul rural incluse in proiect, organizate prin intermediul expertilor județeni și
experților de suport local.
A1.4 Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc standard de cancer
colorectal - Septembrie 2020 – August 2023
În cadrul acestei subactivități se vor realiza două tipuri de consulturi medicale: -Consultația
preventivă - Consult medic de familie, care va efectua anamneza, estimarea gradului de risc (ex.
aplicare chestionar pentru istoric personal sau familial de cancer colonic în scopul depistării
persoanelor cu risc crescut (fișe cu răspunsuri predefinite), informare, predare test) precum și
explicarea testării. În acest sens, s-a realizat o metodologie/procedură simplă pentru activitățile
propuse - de evaluare medicală pe baza unui chestionar prestabilit, de informare privind
beneficiile screeningului (materiale informative disponibile în cabinet), de explicitare a
procedurii de autorecoltare a fecalelor la domiciliu (materiale explicative existente la cabinet).
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Ulterior se va realiza efectuarea testului FIT ca prim test de screening. Acesta se va realiza la
domiciliu de către pacient, după care va fi depozitat și returnat către medicul de familie în
vederea transmiterii către laboratorul de analize. -Consultația medic de familie post efectuare
procedură testare; Consultația va viza în principal: interpretarea testului de hemoragii oculte și
referirea către centrul de endoscopie digestivă/ colonoscopie a pacienților testati pozitiv. În
funcție de rezultatul de etapă, pacienții FIT pozitivi vor primi indicație de colonoscopie ca al
doilea test de screening. Dacă persoana este de acord cu procedura propusă, se va deplasa la
medicul de familie pentru explicitarea pregătirii și preluarea soluțiilor de curățare a colonului.
Modalitatea de testare (ex. Test imunochimic din fecale, etc.) va fi cea stabilită și agreată de
echipa de specialiști implicați în proiectul finanțat în cadrul apelului ”Sprijin pentru derularea
programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului
colorectal - etapa I”. Medicii de familie participanți vor fi identificați, pentru regiunea Sud-Est,
de către Societatea Naționala a Medicilor de Familie (SNMF).
A1.5 Efectuarea endoscopiei digestive inferioare (colonoscopiei) de control la pacienții testati
pozitiv la testul de hemoragii oculte sau pentru cei identificați ca având risc crescut de
cancer colorectal urmare a anamnezei - Septembrie 2020 – August 2023
Serviciile medicale de endoscopie digestivă inferioară vor fi oferite pacienților care au beneficiat
de prima etapă de screening în urma căreia fie au fost testați pozitiv la testul de hemoragii
oculte fie au fost identificați ca având risc crescut de cancer colorectal urmare a anamnezei. În
data și la ora programată pacientul se va prezenta la laboratorul de endoscopie pentru
colonoscopie, în urma căreia se va realiza stabilirea diagnosticului final și a tratamentului în cazul
unei patologii depistate respectiv a monitorizării ulterioare - în baza eventualelor leziuni
depistate sau a absenței acestora se stabileste diagnosticul de boală sau de persoana cu
colonoscopie de screening negativă; - pe baza acestui diagnostic se stabilește calendarul de
screening ulterior sau necesitatea unei terapii subsevcvente bolii; - procedurile dedicate
screeningului se opresc la acest nivel, deci managementul leziunilor depistate, înafara celor
explicit prezentate explicit ca făcând parte din colonoscopia de screening, vor fi parte integrantă
din sistemul național de furnizare a serviciilor de sănătate.

A1.6 Sprijin pentru înființarea și funcționarea centrelor de prevenție - Iunie 2020 – Noiembrie
2023
În cadrul proiectului propus spre finanțare, se va asigura înființarea și operaționalizarea unui
centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal.
În cadrul acestuia vor fi asigurate resurse umane specializate, competente în a răspunde tuturor
solicitărilor pacienților și a asigura suport medical și psihologic acestora (experți medicali și
asistenți medicali). Centrul de prevenție va fi operat de către un operator de prevenție care va
centraliza toate solicitările și va asigura răspunsul cu celeritate la acestea.

A1.7 Activități suport pentru derularea programelor de screening la nivel regional în vederea
depistării leziunilor precanceroase colorectale - Septembrie 2020 – August 2023
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Prin intermediul acestei activități se va realiza transportul gratuit al pacienților care au fost
confirmați FIT pozitivi în prima etapă de screening și care au primit indicație de colonoscopie ca
al doilea test de screening. Această activitate este deosebit de importantă, în special pentru
asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile medicale de endoscopie, proiectul fiind
unul regional și acoperind șase județe. În acest sens, în cadrul acestei activități a fost bugetată
decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la locul efectuării colonoscopiei.
A1.8 Colectarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice - Iunie
2020 – Noiembrie 2023
În cadrul acestei subactivități se va realiza colectarea datelor, centralizarea informațiilor și
datelor rezultate în urma desfășurării activităților de screening și procesarea acestora în vederea
obținerii rapoartelor și studiilor medicale.
• Activitatea A2 Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal cu
Subactivitatea A2.1 Prelucrarea datelor cu character personal - Iunie 2020 - Noiembrie 2023
Această subactivitate va fi exercitată în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu o
persoană fizică sau o organizație din afara Spitalului Județean Constanța și va viza îndeplinirea
cerințelor Regulamentului UE 679/2016 GDPR.
• Activitatea A3. Informare, publicitate și sprijin administrativ cu
Subactivitatea A3.1 Informare, publicitate și sprijin administrativ Iunie 2020 - Noiembrie 2023
Această activitate are caracter transversal și continuu, sprijinind implementarea întregului
proiect. Pentru buna derulare a activităților proiectului și pentru a veni în sprijinul managerului
proiectului, prin această activitate vor fi asigurate: măsurile obligatorii de informare și
publicitate a proiectului, secretariatul proiectului, gestionarea și arhivarea documentelor
proiectului, gestionarea resurselor umane, derularea achizițiilor publice, responsabilul financiar.
Derularea procedurilor de achiziții se va face conform legislației în vigoare.

Rezultatele anticipate ale activităților
1. Rezultat A1: echipamente si materiale achiziționate; metodologie recrutare GT; IEC a
minimum 50.000 de persoane cu privire la serviciile de screening; derularea, pentru minim 50.000
de persoane a screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc; efectuarea a 2000 de
endoscopii digestive inferioare de control la paciențiii testati pozitiv la testul de hemoragii oculte
sau pentru cei identificați ca având risc crescut de cancer colorectal; înființarea și punerea în
funcțiune a unui centru de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al
cancerului colorectal - realizată; activități suport pentru derularea programelor de screening la
nivel regional în vederea depistarii leziunilor precanceroase colorectale; colectarea datelor
obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice 2. Rezultat A2: asigurarea
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prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare - realizată; 3.
Rezultat A3: asigurarea informării și publicității proiectului, cât și a suportului administrativ
pentru derularea în condiții optime a proiectului.

2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect achiziția de mobilier, în cadrul proiectului
„Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” Cod SMIS 136941.
În vederea organizării, planificării și implementării proiectului este necesară achiziționarea de
mobilier.

Specificații tehnice
PRODUSE

UM

Cantitate

Scaune ergonomice
Buget maxim:
445,37 lei /buc fară
TVA

buc

3

Birou
Buget maxim:
714,28 lei/buc fără
TVA
Dulap metalic arhivă
Buget maxim:
1229,00 lei/buc fără
TVA

buc

3

buc

2

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME
OBLIGATORII
Scaun de birou cu brațe, tapițat cu
stofă rezistentă sau piele ecologică,
ușor de întreținut și curățat, structură
metalică. Spătarul va fi prevăzut cu
suport lombar pentru o poziție corectă
și confortabilă a spatelui.
Material: Metal/Stofă/Piele ecologică
Culoare: Negru
Detalii tehnice: Cadru de oțel reglabil
cu piston pe gaz. Înălțime reglabilă
pentru o poziție confortabilă.
Înălțime totală 99 – 119 cm, înălțime
șezut 44 – 56 cm.
Birou pal cu structură lemn, dimensiuni
minime 1600 x 910 x 720 mm, culoare
stejar/negru, cu structura lemn culoare
negru
Dulap metalic cu 2 uși ranforsate,
structură tablă din oțel cu grosimi de
minim 0,6 mm, prevăzut cu 4 polițe
reglabile pe înălțime, prevăzut cu
balamale interne antiefracție, nervuri
longitudinale pe laterale și pe ușă
pentru o rezistență sporită, dimensiuni
minime 80x45x200 H, sistem de
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închidere cilindru cu 2 chei.
Prețurile vor fi finale și vor conține toate taxele (cheltuielile de transport,
montare/instalare, cheltuielile de depozitare la sediul furnizorului sau la sediul Autorității
Contractante, sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). Prețul și
valoarea totală va fi exprimat în RON, va fi ferm, nu se va majora ulterior și va fi valabil până la
realizarea integrală a contractului.
Ofertele financiare ce vor depăși valoarea pragului estimat pentru fiecare produs vor fi respinse.
Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii
comenzii de către Autoritatea Contractantă.
Recepția se va face astfel:
- Recepția cantitativă si calitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezența
furnizorului consemnată prin proces verbal.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate
doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și NU au ca efect favorizarea
sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații
vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.
Oferta va conține:
- Prețul
- Caracteristicile complete
- Temenul de garanție
- Condițiile și termenul de livrare
- Termenul de valabilitate al ofertei
- Fotografii cu mobilierul ofertat

ALTE SPECIFICAȚII
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Prețul cel mai scăzut.
La formularea ofetei financiare, prețul va fi exprimat în lei, cu și fără TVA și va fi valoarea care
se va lua în calcul la efectuarea plății pentru produsele achiziționate.
VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ
Valoarea totală estimată a contractului este de 5.938,00 lei fără TVA .
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Ofertele financiare ce vor depăși valoarea pragului estimat vor fi respinse.
Prețurile și valoarea totală vor fi exprimate în RON fără TVA, vor fi ferme, nu se vor majora
ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.
Plata se va face pe bază de factură, după semnarea procesului-verbal de recepție calitativă și
cantitativă.
Factura va conține, în mod obligatoriu, descrierea serviciilor prestate, conform obiectului
contractului de achiziție încheiat: Achiziție mobilier, în cadrul proiectului „Furnizarea
serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și
tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” Cod SMIS
136941 – finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 20142020.
Factura va fi însoțită, în mod obligatoriu, de Procesul-verbal de recepție, în original.
Plata se va face în contul furnizorului, în interval de minim 30 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii, în limita disponibilității fondurilor din conturile proiectului, conform legislației
în vigoare.
Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de cheltuieli suplimentare față de pachetul
ofertat.

DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului, este de 120 de zile de la semnarea acestuia de ambele părți.
MENŢIUNI FINALE
Neregăsirea cerinţelor minime prezentate în caietul de sarcini va atrage după sine declararea
ofertei ca fiind neconformă.
Toate documentele realizate în cadrul proiectului „ Furnizarea serviciilor de sănătate din
programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor
precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est” Cod SMIS 136941 sunt proprietatea exclusivă a
Beneficiarului şi nu pot fi utilizate de către Furnizor şi/sau terţi.
Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul ce va fi încheiat cu Furnizorul.
Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante, după caz, orice document solicitat de
către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman în procesul de
verificare al proiectului.
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