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1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE
L1. Achiziţionarea de către DGASPC Teleorman, a servi
medici care au una din următoarele specializări :

- medicină generală ,

- medicină de familie,
- pediatrie .

LOBIECTUL CONTRACTULUI
11. — Prestatorul se obliga să execute servicii medicale de medici
Centrului Maternal Alexandria şi Centrului de Urgentă, conform
privind unitatile sanitare șide asistentă sociala, în perioada de valabilit
1.2 — Furnizarea serviciilor medicale se face pentru toti beneficiarii
Maternal Alexandria şi Centrul de Urgentă .

IL. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
IL1. Criteriul de atribuire a contractuluide achiziţie publ că pentru serv]
pretul cel mai scăzut”.

MI, SPECIFICAŢII TEHNICE - PREVEDERI GENERALE
1 — Prestatorul trebuie să detina unadintre următoarele specializări:

- medicină generală ,
- medicină defamilie,
- pediatrie .

2 - Prestatorul trebuie să prezinte copii cu specificaiia „conform
următoarele :

a) certificat de înregistrare fiscală:
b) certificat de membru emis de Colegiul Medicilor din Romani:
c) certificatul de confirmare pentru specializarea medicală
d) asigurare malpraxis.
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1V. PREVEDERI GENERALE - OBLGAŢIILE PRESTATORULUI
1- Prestatorul are urmatoarele obligatii:

- Să se preocupe de cunoaşterea tuturor actelor no:mative în vigoare în domeniul de
activitate, Ordinul 27/10 Martie 2004 emis de MMSSF şi ANPCA , pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip
rezidențial pentru copii cu dizabilități , precum și aplicarea întocmai a prevederilor
acestora ;

- să asigure evaluarea medicală initială la admiterea în centre și să întocmească foile de
observatie ;

- să monitorizeze evoluția medicală și să asigure consultații gravidelor /mamelor/
copiilorcu boli acute şi cronice aflați cu măsura de protecţie în centrele mentionate mai
Sus;
- în situații de urgență, când se impune transferul gravidelor /mamelori copiilor la
Spitale, să asigure legătura cu personalul medical de specialitate din aceaste unităţi;
- să îndrume activitatea asistentelor medicale şi a infirmierelor |din centre, să sesizeze
coordonatorul centrelor la apariția problemelor medicale;
- să participe la stabilirea meniurile zilnice, în conformitate |cu nevoile biologice
specifice fiecarei vârste, cu privire la respectare: necesarului de calorii şi elemente
nutritive;
- să asigurefiecarui beneficiar sprijin individualizat, fără discriminari
- să întocmească referatul medical pentru comisia de evaluare corhplex
- să participe la stabilirea necesarelor de medicamenteşi produse farmaceutice :

- să colaboreaze cu salariaţii DGASPC Teleorman
V. SISTEMUL DE ASIGURAREA CALITĂȚII SERVICIILOR

Prestatorul are urmatoarele obligatii :

- de a executa serviciile medicale la sediul achizitorului, du profesionalismul si
promtitudinea cuvenită angajamentului asumatşi în conformitate cu prevederile legale în
vigoa
- să acorde servicii medicale pentru beneficiarii din Centrul Maternal Alexandria și
Centrul de Urgentă, respectand criteriile de caliate elaborate, de organele abilitate
prevazute de lege;
- să accepte controlul din partea serviciilor speci
sistemul sanitar şide asistenta sociala;
- de a păstra confidentialitatea informațiilor obțirute în baza serviciilor prestate și
rezultatelor medicale faţă de terti;
- să respecte normele de protectie a muncii;
- să îndeplineascaoricăre alte atribuții prevăzute de lege.
VI. CONDIŢII DE LIVRARE / PRESTARE A SERVICIILOR

- Prestatorul se obligăsă executeservicii medicale la sediul DGASPC Teleorman, în cadrul
Centrului Maternal Alexandria şi Centrului de Urgentă , conform grațicului orar de 10 ore /

săptămână , stabilit de comun acord cu beneficiaril , în perioada de valabilitate a
contractului .

- Cele 10 ore săptămânal de servicii medicale executate de prestatof vorfi repartizate pezile, în baza unui grafic stabilit cu acordul ambelor părți .
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