
 

 

 

 

APROBAT 

DIRECTOR GENERAL       

Dan Nicula 

           

ANUNT DE PARTICIPARE 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov intentioneaza sa încheie un contract de 

servicii medicale pe baza de abonament lunar pentru salariatii sai - aproximativ 90 de salariati care 

vor dori probabil sa beneficieze de abonamentul medical. 

În cazul în care, pe parcursul derularii contractului, va creste numarul doritorilor de 

abonamente medicale sau vor fi angajate persoane noi, numarul de abonamente contractate initial 

va creste în mod corespunzator. În cazul în care, pe parcursul derularii contractului, vor dori sa 

renunte la abonament unii salariati sau vor fi plecari din Agentie, numarul de abonamente 

contractate initial se va diminua în mod corespunzator. Toate modificarile privind 

cresterea/scaderea numarului de abonamente contractate initial se vor face pe baza unor notificari 

transmise operatorului economic. 

1. Valoarea estimata a contractului este 48.510 lei. La estimare s-au luat în considerare urmatoarele 
premise: 

 - un numar mediu de 90 salariati care vor dori sa beneficieze de abonamentul medical; 
 - pretul de maxim 10 Euro/abonament medical, la un curs de 4,9 lei/Euro; 

- un numar de 11 luni de valabilitate a contractului de servicii medicale (cu probabilitatea 
începerii contractului în luna februarie 2020 si încheierea lui la sfarsitul lunii ianuarie 2020) 

  
2. Pretul pentru un abonament lunar/salariat = maxim 10 Euro (în echivalent lei la cursul BNR din 

ziua efectuarii platii)  

3. Codurile CPV si serviciile/prestatiile medicale minimale care dorim sa fie incluse în abonament 

sunt urmatoarele:  

► 85121200-5 -  Servicii prestate de medici specialisti (medicina interna, medicina generala, 

cardiologie, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, endocrinologie, obstretica-ginecologie, 

urologie, ortopedie, dermatologie, gastroenterologie, etc) ; 

► 85148000-8 - Servicii de analize medicale [biochimie (acid uric, bilirubina totala, calciu total, 

colesterol total, LDL colesterol, trigliceride, creatinina serica, uree serica, glicemie, TGO, TGP, 

sideremie, etc), hematologie (hemoleucograma completa, VSH, etc), imunologie (markeri 



 

 

 

 

endocrini, markeri infectiosi, markeri endocrini, etc), alte tipuri de analize medicale] 

► 85150000-5 - Servicii de imagistica medicala (radiografie generala, mamografie, ecografie, etc) 

Serviciile medicale vor fi asigurate prin reteaua proprie de clinici din Bucuresti. Se va prezenta 
obligatoriu lista cu toate clinicile din Bucuresti ale ofertantului. 

Potentialii ofertanti trebuie sa asigure prin oferta lor un pachet de baza privind serviciile medicale 
pe baza de abonament, care sa acopere urmatoarele cerinte obligatorii: 

a) Plan ambulatoriu: 

1. Servicii si consultatii medicina generala; 

2. Servicii si consultatii medicale de specialitate; 

3. Investigatii, proceduri medicale si analize de laborator recomandate de un medic 
specialist sau generalist;  

4. Posibilitatea furnizarii serviciilor de medicina de familie pentru salariati si membrii de 

familie; 

5. Eliberare de documente medicale la cerere; 

b) Servicii medicale de urgenta: 

1. Acces 24h/toate zilele saptamanii  în camerele de garda; 

2. Pentru specialitatile la care nu exista linie de garda se va asigura acces, la cerere, la medicul 
specialist de urgenta  (minim pentru specialitatile ORL, chirurgie, ortopedie, oftalmologie); 

c) Medicina de familie  

Asigurarea cu medici de familie din sistemul propriu al prestatorului, în functie de solicitarile 

angajatilor/membrilor de familie. 

d) Accesul gratuit la medicii specialisti 

La data depunerii ofertei se va preciza obligatoriu numarul medicilor specialisti, pe fiecare 
specialitate medicala, din Bucuresti, la care consultatia si controlul sunt gratuite. Se va acoperi 
obligatoriu toata gama de specialitati medicale solicitate prin caietul de sarcini 
(Anexa).Neindicarea numarului medicilor specialisti, pe fiecare specialitate medicala, din 
Bucuresti, la care consultatia si controlul sunt gratuite conduce la respingerea ofertei 
 

e) Discount la serviciile medicale  



 

 

 

 

Se vor acorda discounturi la alte servicii medicale neincluse în abonament, si se va prezenta lista 

cu aceste servicii cu discounturile ofertate. 

f) Procedura de feedback: 

Raspuns în maxim 48 h de la depunerea eventualele sesizari, cu solutionarea cazurilor în 

termenele agreate de parti (abonat - operator economic). 

 

g) Timpul mediu de asteptare pentru programari la consultatiile medicale asigurate de medicii 

specialisti la care accesul este gratuit (conform listei de la punctul 3 lit.d) va fi de maxim 7 zile  

pentru medicina primara si specialitatile frecvent accesate (medicina generala/medicina interna, 

medicina de familie, obstretica-ginecologie, oftalmologie, ORL, dermatologie, chirurgie generala, 

ecografie generala, neurologie, cardiologie, gastro-enterologie, reumatologie si ortopedie, 

diabetologie). Operatorii economici vor transmite pentru fiecare specialitate medicala din caietul 

de sarcini timpii medii de asteptare pentru programari.  

 

4.  Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este cel mai bun raport 
calitate – pret. Cel mai bun raport calitate pret este obtinut de oferta care obtine cel mai mare 
punctaj total la factorii mentionati la punctul 5. Punctajul total maxim care poate fi obtinut este 
de 100 puncte. 

 
5. Factorii de evaluare si punctajele acordate: 

a)  Pretul oferit pentru un abonament medical  
 Pretul unui abonament medical va fi de maxim 10 Euro/luna/abonament, iar la acest criteriu 

conteaza pretul cel mai mic oferit. Pentru cel mai mic pret oferit se acorda punctajul maxim, 
respectiv 30 de puncte. 

 Celelalte oferte vor fi punctate invers proportional.   
     Pret: Pof = ( Vmin / Vof ) * 30 
      Pof => Punctaj ofertant 
     Vof => Valoarea ofertei 
     Vmin => Valoare minima ofertata 
      
b)  Numarul de servicii medicale diferite* acordate gratuit pentru fiecare abonat pe perioada 

abonamentului. In aceasta categorie intra urmatoarele servicii: analize de laborator, servicii de 
imagistica (ecografie, radiologie, osteodensitometrie, mamografie clasica).  

 
* se vor puncta numai serviciile disticte (ex: 2 servicii de radiografie de acelasi tip efectuate gratuit 

pentru un salariat pe perioada abonamentului vor obtine doar 1 punct, iar 2 servicii de radiografie 
diferite pentru un salariat pe perioada abonamentului vor obtine 2 puncte) 



 

 

 

 

 
Operatorul economic care va oferi cele mai multe servicii medicale diferite* acordate gratuit 
pentru fiecare abonat pe perioada abonamentului va obtine punctajul maxim, respectiv 30 
puncte. Celelalte oferte vor fi punctate direct proportional. 
S1 = ( Sof/ Smax) * 30 
S1 => punctaj obtinut  
Sof => numarul ofertat de servicii medicale diferite acordate gratuit pentru fiecare abonat pe 
perioada abonamentului  
Smax => numarul maxim ofertat de servicii medicale diferite acordate gratuit pentru fiecare 
abonat pe perioada abonamentului  
 

c)  Numarul de clinici din Bucuresti - 15 puncte 
Se va acorda numar maxim de puncte ofertei care contine numarul maxim de clinici din Bucuresti 
dintre ofertele prezentate. Celelalte oferte vor fi punctate direct proportional. 
C= ( Cof/ Cmax) * 15 
C => punctaj obtinut pentru numarul de de clinici din Bucuresti  
Cof =>  numarul de clinici din Bucuresti ofertat de catre operatorul economic 
Cmax => numarul maxim ofertat (dintre ofertele prezentate) de clinici din Bucuresti 

 
d) Numarul de medici din Bucuresti la care accesul este gratuit si acopera în mod echilibrat 
toata gama de specialitati medicale obligatorii solicitate prin caietul de sarcini (conform listei de 
la punctul 3 lit. d) - maxim 25 puncte. 

Se acorda numarul maxim de puncte - 25 puncte  - ofertei care obtine cea mai mica suma a 
rangurilor/pozitiilor la specialitatile medicale solicitate prin caietul de sarcini. 
Astfel, un operator economic obtine rangul/pozitia 1 (maxim) la o specialitate medicala, daca 
asigura cel mai mare numar de medici la specialitatea respectiva, prin raportare la numarul de 
medici  asigurati la aceeasi specialitate medicala de ceilalti operatori economici. Celelalte oferte 
vor primi rangul 2, 3 …, în ordinea descrescatoare a numarului de medici de la specialitatea 
respectiva.  
Exemplu pentru 3 operatori economici si 4 specialitati medicale alese în mod aleatoriu: 
 

Operator 
economic 

Numar de medici cu acces gratuit, asigurat pentru 
specialitatile medicale solicitate prin caietul de sarcini 

Suma 
rangurilor 

(Sr) 
ORL Gastro-

entorolgie 
cardiologie neurologie 

A 3 (rang 3) 4 (rang 1) 2 (rang 3) 5 (rang 1) 8 

B 4 (rang 2) 2 (rang 2) 4 (rang 1) 4 (rang 2) 7 

C 10 (rang 1) 2 (rang 2) 3 (rang 2) 2 (rang 3) 8 

Suma cea mai mica a rangurilor (7) si implicit punctajul maxim – 15 puncte este 
obtinut de operatorul economic B. 

 
Se va acorda punctajul maxim operatorului economic care a obtinut cea mai mica suma a 



 

 

 

 

rangurilor (Smr). Celelalte oferte, ale caror sume ale rangurilor sunt mai mari, vor fi punctate 
invers proportional. 

 
M= (Smr / Sr ) * 25 
M => punctaj obtinut pentru numarul de medici la care accesul este gratuit si acopera toata gama 
de specialitati medicale solicitate prin caietul de sarcini  
Smr => Suma cea mai mica a rangurilor (minima) este cea obtinuta de operatorul economic care, 
prin raportare la ceilalti operatori economici, a obtinut cea mai mica suma a rangurilor la 
specialitatile medicale solicitate prin caietul de sarcini. 
Sr => Suma rangurilor obtinuta de ceilalti operatori economici, care au sumele rangurilor mai 
mari decat Smr.  

 
6.  Perioada derularii contractului este de la data semnarii lui - estimata pentru luna februarie 2020 

- pana la data de 31.12.2020.  

Limba de redactare a ofertei este limba romana.    

Termenul de depunere a ofertelor este 22.01.2019.    

Firmele interesate vor trimite ofertele pe email, la adresa: diana.manaila@adrbi.ro 
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email mai sus-mentionata sau la telefonul 
021.315.96.59 (în atentia doamnei Manaila Diana) 


