
                                                                                                                          Se apeoba, 

                                                                                                                     Director medical 

                                                         
 

                                            Caiet de sarcini 

                                  al  contractului  de achiziție publică de 

                            „Servicii medicale de medicină de laborator” 

 

 

 

I. INTRODUCERE 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din contractul ce se va încheia. 

Prestatorul a luat la cunoştinţă de caietul de sarcini, îl va respecta şi va răspunde 

pentru eventualele prejudicii aduse. 

Luarea la cunoştinţa şi acceptarea în totalitate a prevederilor din caietul de sarcini 

sunt dovedite prin semnătura prestatorului. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Achiziţionarea de către autoritatea contractantă de servicii „ medicale de medicină 

de  laborator”, conform Ordin 119/2004. 

COD CPV: 85147000-1 conform specificaţiei prezentate mai jos 

Activităţi desfăşurate 

Prestatorul pune la dispoziția beneficiarului un medic de laborator care va 

efectua în cadrul Laboratorului Spitalului, sau în alt laborator, cu materialele, reactivii, 

precum și alte consumabileale beneficiarului:  

a.-analize de laborator-microbiologie şi parazitologie și anume: 

exudat faringian +ATB 

urocultură +ATB 

coprocultură +ATB 

examen coproparazitar  

examen bacteriologic secreţii otice, oculare,plăgi, vaginale +ATB 

examen micologic  

b.-efectuează examen citologic frotiu sânge periferic 

c.-efectuează autocontrolul în spital 

d.-efectuează controlul extern pentru analizele de la punctual a 

e.-supervizează controalele interne pentru toate analizele 

f.- efectuează control intern pentru analizele de la punctul a 

 

Serviciile vor fi prestate ori de câte ori este nevoie, la cererea beneficiarului, 

respectiv a Șefului de Laborator. 

Laboratorul de Analize Medicale, prin Șef Laborator,  întocmește caietul de 

sarcini, urmărește și răspunde de executarea în bune condiții și de legalitate a acestui 

contract, inclusiv prin aducerea la cunoștință în scris conducerii, a oricărei neexecutări a 

acestuia. 

 



 

III. MĂSURI SSM ȘI APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

          Să respecte normele SSM și SU, conform Convenției de Securitate și Sănătate în Muncă și Mediu. 

 

     IV.OFERTA FINANCIARĂ 

Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA, ca și toate costurile associate percepute pentru 

îndeplinirea contractului, reprezentând prețul lunar al serviciilor ofertate. 

 

V. RĂSPUNDERE CIVILĂ 

 

Să prezinte asigurare malpraxis valabilă la data semnării contractului care să acopere 

şi activităţile desfăşurate în cadrul Spitalului. 

Prestatorul să  răspundă în faţa spitalului şi a terţilor prejudiciaţi în condiţiile prestării 

necorespunzătoare a serviciilor, în cazul care prestatorul datorează daune interese  

prestatorul garantază spitalul în cazul în care acesta cade în pretenţii în faţa terţilor din 

motive legate de activitatea necorespunzătoare a prestatorului. 

 

VI. TERMENUL DE EXECUȚIE AL CONTRACTULUI  

Serviciile medicale de medicină de laborator se vor presta de la data intrării în vigoare 

a contractului. 

 

     VII.MODUL DE PLATĂ AL CONTRACTULUI.  

Se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, în funcţie  de finanţarea 

de la Casa de Asigurări de Sănatate, în conformitate cu serviciile prestate. 

 Factura se va emite la sfârsitul lunii. 

 

 

Întocmit, 

ȘEF LABORATOR 

Chim.princ.Boronschi Arina-Ileana 


