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OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE
Achiziţionarea de către DGASPC Teleorman a serviciilor medicale

oferite de către medici care au unadin următoarele specializări :

- medicină de familie,
- pediatrie,
- neurologie pediatrică,
- psihiatrie pediatrică,
- psihoterapie,
- psihologie educationala,
- consiliere scolara si vocationala.

1, OBIECTUL CONTRACTULUI

LI. — Prestatorul se obligă

să
execute servicii medicale pentru Comisia de

Evaluare ComplexăaCopiluluicuDizabilități din cadrul DGASPCTeleorman,
conform legislatiei în vigoare privind unitatile sanitare şi de asistentă sociala, în
perioada de valabilitate a contractului;



Il. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
IL. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică pentru serviciile
medicale este, prețul cel mai scăzut”.

MII. SPECIFICA ŢII TEHNICE — PREVEDERI GENERALE
1 - Prestatorul trebuie să deţină una dintre următoarele specializări :

- medicină de familie,
- pediatrie,
- neurologie pediatrică,
- psihiatric pediatrică,
- psihoterapie,
- psihologie educationala,
- consiliere scolarasi vocationala.

2 - Prestatorul trebuie să prezinte copii cu specificația „conform cu originalul,
pentru următoarele :

- certificat de înregistrare fiscală;
- certificat de membru emis de Colegiul Medicilor din Romania;
certificatul de confirmare pentru specializarea medicală;

- asigurare malpraxis.

1V. PREVEDERI GENERALE —- OBLGAŢIILE PRESTATORULUI

1- Prestatorul are urmatoarele obligatii:
- să se preocupe de cunoaşterea tuturor actelor normative în vigoare pentru
domeniulde activitate, precumşi aplicarea întocmai a prevederi acestora:

a) ORDIN nr. 1.306 din 17 noiembrie 2016 emis de Ministerul Sănătății
şi MMFPSPV, pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a
copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a
acestora ;

b) ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 emis de Ministerul Sănătății şiMMFPSPV,privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a
orientării şcolare și profesionale a copiilorcu cerințe educaționale speciale,
precumşi în vederea abilitării și reabilitării copiilor cudizabilități și/sau cerințe
educaţionale speciale;

-) Hotărârea de Guvern nr. 502 din 13 Iulie 2017, privind organizarea șifuncționarea comisiei pentruprotectia copilului:
- verifică continutul documentelor medicale și, dacă este cazul, solicita
informatii şi/sau documente suplimentare de la medicii implicati in procesul de
evaluare si DSP, precum si de la copil si parinti/reprezentantul legal;



- decide necesitatea consultului medical suplimentar, daca este cazul;
- mentine legatura cu DSP, alte institutii medicale si unitati sanitare, inclusiv
Colegiul Medicilor din Romania;
- informeaza parintii/reprezentantul legal cu privire la procedurile de obtinere a
documentelor medicale si serviciile de abilitatre-reabilitare medicala;
- aplica criteriile medicale:
- elibereaza adeverinte prin care se specifica gradul deficientei/afectarii
functionale a copiilor pentru care se propune masura de plasament intr-unserviciu rezidential specializat, conform exceptiei prevazute la art. 64 alin. (2)din Legea 272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- aplica criteriile medicopsihologice impreuna cu psihologul din cadrul
Serviciului evaluare complexa a copilului cu dizabilități:
- aplica criteriile sociale si psihosociale din domeniile 4 si 5 din Fisa de
activitati de participare;
- Participă în colaborare cu membrii Serviciului evaluare și responsabilul de
caz la elaborarea planuluide abilitare/ reabilitare;
- Participă la elaborarea Raportului de evaluare complexa a copilului cudizabilitati prin completarea cu date relevante în evaluarea medicală, prevazuteîn Anexa12, Sectiunea III, din Ordinul 1985/2016;
- colaborează cu salariaţii DGASPC şi în mod special cu salariaţii Serviciului
evaluare complexa a copilului cu dizabilități

V. SISTEMUL DE ASIGURAREA CALITZ ŢII SERVICIILOR

Prestatorul are urmatoarele obligatii:
- de a executa serviciile medicale la sediul achizitorului, cu profesionalismul sipromtitudinea cuvenita angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
- să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale organelor abilitate
din sistemul sanitar și de asistenta sociala;
- de a păstra confidentialitatea informatiilor obtinute în baza serviciilor prestateși rezultatelor medicale față de terti;
- Să se preocupe de cunoaşterea tuturor actelor normative în vigoare pentrudomeniul de activitate, precum şi aplicarea întocmaia prevederi acestora;
- să respecte normele de protecție a muncii;
- să îndeplineasca oricare alte atribuții prevăzute de lege.

VL CONDIŢII DE LIVRARE/PRESTARE A SERVICIILOR

- Prestatorul se obligă să presteze servicii medicale pe toată durata devalabilitate a contractului;
- Prestatorul se obligă să presteze 20 ore săptămânal de servicii medicale la
sediul achizitorului, în cadrul Serviciului evaluare complexa a copilului cu



dizabilități, conform obligatiilor asumate şi
Privind unitățile sanitare și de asistență social
- Cele 20 ore săptămânal de servicii medicale executate de prestator vi"epantizate pe zile, în baza unui grafic stabilit cu acordul ambelor pării

respectarea legislației în vigoare

or fi
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