
 

 

 

 

 

 

Anexa 7 – CAIET DE SARCINI pentru procesul de Licitație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caiet de sarcini 

ProCredit Bank România 

Departament Resurse Umane 

Subiect: Servicii Medicale 

Număr: 1/2021 



 

 

 

 

Structura Caietului de Sarcini 

Caietul de sarcini se împarte în 3 Secţiuni care furnizează informaţii esenţiale privind soluţia cerută.  

Secţiunea 1 oferă o introducere şi detalii cu privire la structura acestui Caiet de sarcini. 

Secţiunea 2 descrie condiţiile şi instrucţiunile pe care trebuie să le aibă în vedere furnizorii pentru 

depunerea propunerilor. 

Secţiunea 3 oferă Furnizorilor detalii asupra specificaţiilor/cerinţelor şi altor detalii legate de bunurile 

şi serviciile solicitate. In această secţiune se vor găsi de asemenea un exemplu de tabel în care să fie 

prezentate datele.  

1. INTRODUCERE 

1.1 Introducere 

ProCredit Bank (Banca) invită răspunsuri din partea furnizorilor calificaţi corespunzător pentru 

prezenta Licitație (denumiţi în cele ce urmează “Furnizorii”) cu propuneri pentru furnizarea de servicii 

medicale. 

Acest Caiet de Sarcini (RFP) nu reprezintă o ofertă din partea Băncii, ci o invitaţie pentru răspunsuri 

din partea Furnizorilor. Niciun fel de obligaţie contractuală de Grup nu va rezulta din procesul legat de 

Caietul de Sarcini.  

Banca îşi rezervă dreptul de a revizui Caietul de sarcini, de a solicita una sau mai multe depuneri 

succesive sau clarificări din partea unuia sau mai multor Furnizori, sau de a anula în întregime 

procesul. 

Dacă Banca estimează că e necesară oferirea de informaţii suplimentare de clarificare, sau revizuirea 

oricărei părţi a Caietului de Sarcini, vor fi puse la dispoziţia celor care au primit Caietul de sarcini 

materiale suplimentare sau revizuite. Propunerile Furnizorilor vor fi apoi considerate ca fiind bazate pe 

termenii şi condiţiile Caietului de Sarcini şi ale materialelor suplimentare sau revizuite ale acestuia. 

După depunerea ofertei, Banca are dreptul de a solicita clarificări sau explicaţii complete de la furnizor, 

asupra conţinutului ofertei sale. Furnizorul este obligat să ofere de îndată toate informaţiile posibile 

legate de clarificarea depusă. Orice oferte care rămân abstracte, neclarificate complet în termenii de 

bază ai caietului de sarcini, pot fi respinse la deplina discreţie a Băncii.  

Banca îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă, indiferent de stadiul procedurii de licitaţie, dacă şi 

când furnizorul respectiv se dovedeşte a nu fi de încredere.  

Acest document conţine informaţii confidenţiale şi aparţinând Băncii. Dezvăluirea primirii acestui 

Caiet de Sarcini sau a oricăror informaţii conţinute în acesta către părţi neimplicate direct în furnizarea 

serviciilor solicitate ar putea duce la descalificarea furnizorului.   

 

1.2 Reperele Caietului de Sarcini – programul evenimentelor  

  

Distribuirea Caietului de Sarcini către Furnizori 15.09.2021 

Confirmarea scrisă a Furnizorilor cu intenţia de a participa la licitaţie 

(Anexa 1 este obligatorie pentru confirmare) 
17.09.2021 



 

 

 

 

Întrebări de clarificare  21.09.2021 

Răspunsuri de clarificare  23.09.2021 

Depunerea ofertei  27.09.2021 

2. CONDIŢII & INSTRUCŢIUNI CĂTRE FURNIZORI  

Banca atrage atenţia Furnizorilor asupra următoarelor instrucţiuni pentru depunerea propunerilor 

acestora, care reprezintă o declaraţie de înţelegere între cele două părţi.   

Toate părţile interesate îşi vor confirma intenţia de a participa, până cel târziu la data de 17.09.2021, în 

baza machetei prezentate în Anexa 1. Ofertele se vor lua în considerare numai dacă se va trimite pentru 

confirmare, Anexa 1 semnată, ștampilată și scanată prin e-mail la adresa: headoffice@procredit-

group.com  

2.1. Depunerea propunerilor  

Toţi furnizorii trebuie sa depună propunerile o singură dată. Propunerea depusă de un furnizor 

va fi considerată cea mai bună propunere a acelui furnizor, iar Banca nu va lua în considerare o 

altă propunerea depusă ulterior.  

Furnizorii trebuie să fie conştienţi că propunerile pot fi multiplicate de către Banca pentru uzul acesteia 

relativ la evaluarea propunerii şi că nu li se va cere permisiunea pentru aceasta. 

Propunerile trebuie să fie valabile pentru cel puţin trei luni de la data depunerii. 

2.2 Criteriile de selecţie a Furnizorilor  

Unii dintre factorii pe care Banca îi va lua în considerare pentru selecţia Furnizorului câştigător (nu 

sunt trecuţi în ordinea importanţei) sunt: 

• Preț pachete oferite (medicina muncii, pachete medicină de prevenție și 

profilaxie/abonamente, condiții speciale oferite); 

• Raportul preț/servicii medicale oferite prin pachete/abonamente; 

• Reputația pe piață și recomandările puse la dispoziție; 

• Timpul mediu estimat de programare, atât în cazul consultațiilor primare/de 

specialitate, cât și în cazul situațiilor urgente. 

2.3 Condiţiile de acordare  

Banca nu se obligă sa acorde furnizarea către cel care licitează oferta cea mai scăzută, sau către oricare 

alt furnizor, nici să justifice respingerea unei propuneri. Cu toate acestea, îşi rezervă următoarele 

drepturi, fără ca participanţii la licitaţie să poată ridica pretenţii: 

• Să selecteze, după cum consideră de cuviinţă, orice propunere, 

• Să respingă unele sau toate propunerile, sau să acorde toate sau o parte din aceasta licitaţie 

unuia sau mai multor furnizori, pentru propunere în întregime sau pentru o parte din aceasta, 

sau chiar să anuleze licitaţia, după cum va crede de cuviinţă. 
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2.4 Oferta 

Se sugerează ca furnizorii să includă următoarele titluri în ofertele lor:  

 Cuprins – prin care se dă o imagine de ansamblu a soluţiei propuse 

 Profilul – prin care se oferă informaţii asupra profilului furnizorului (inclusiv numele de 

contact). Procesul de vânzări şi suport ar trebui specificate în mod clar.  

 Specificaţiile tehnice - în conformitate cu cerinţele 

 Financiare – preţurile trebuie să includă toate taxele, cu excepţia TVA şi trebuie exprimate în 

EUR sau RON. Metoda de plată şi condiţiile comerciale ar trebui descrise detaliat. 

Furnizorul trebuie să ofere răspunsul în funcţie de cerinţele ProCredit Bank, cât mai clar cu 

putinţă.  

Furnizorul ar trebui să cunoască faptul că, dacă oricare dintre informaţiile solicitate nu este oferită, 

Banca poate presupune că acesta nu poate îndeplini necesităţile Băncii în acea privinţă.  

 

3. CERINŢE TEHNICE 

Procredit Bank are 154 angajați activi, 14 angajate în concediu de creștere copil și 78 rude afiliate. 

Referitor la angajații activi, se cunosc următoarele: 

- distribuția angajaților pe sexe: F = 129 si M = 39; 

- media de vârstă: 37 ani; 

- numărul total de angajați care conduc mașinile Băncii: 60 angajați; 

- distribuția angajaților pe București vs. țară: 145 angajați în București și 23 angajați în țară. 

 

Tabel 1: Distribuția angajaților pe fiecare localitate 

Oraș Număr angajați  

București 145 

Constanța 14 

Timisoara 9 

Total 168 

 

Tabel 2: Servicii minime solicitate 

Denumire serviciu 

 

  

I.1. Medicina muncii Gratuit / Discount 

- control medical la angajare_reluare activitate_de adaptare  

- control medical periodic (la sediul companiei)  

- reevaluari  

I.2. Consultatii medicina generala si de specialitate Gratuit / Discount 

alergologie si imunologie clinica   

boli infectioase   



 

 

 

 

balneofizioterapie -recuperare medicala   

cardiologie   

chirurgie generala   

chirurgie pediatrica   

dermatovenerologie si dermatologie pediatrica   

diabet si boli metabolice   

endocrinologie   

gastroenterologie   

hematologie   

medicina generala   

medicina interna   

nefrologie   

neurologie si neurologie pediatrica   

obstetrica - ginecologie   

oftalmologie si oftalmologie pediatrica   

oncologie   

ORL si ORL pediatric   

ortopedie si traumatologie (si pediatrica)   

pneumoftiziologie   

pediatrie (pentru copiii abonati)   

psihiatrie   

reumatologie   

urologie   

neonatologie (pentru copiii abonati)   

stomatologie    

chirurgie plastica   

infertilitate cuplu   

senologie   

flebologie (chirurgie vasculara)   

nutritie   

psihologie / psihoterapie   

I.3. Investigatii paraclinice 
Imagistica Gratuit / Discount 

radiologie   

radiologie digitala   

ecografie 2D   

ecografie 3D & 4D   

ecografie 4D E6/ Expert 

ecografie 4D E8/ Expert 

  

ecografie doppler   

ecografie obstetrica-ginecologie   

ecografie sarcina fara morfologie (I, II, III) - 3D/4D   

ecografie sarcina cu morfologie (I, II, III)- 3D/4D   

ecografie sarcina gemelara fara morfologie (I, II, III) - 3D/4D   

ecografie sarcina gemelara cu morfologie (I, II, III)- 3D/4D   



 

 

 

 

mamografie   

osteodensitometrie   

CT    

RMN    

Dermatologie Gratuit / Discount 

proceduri dermatologice (patologie) cauterizari/excizii   

proceduri dermatologice (biopsii)   

Recoltarea unui produs patologic pentru biopsie (exclusiv examen 

anatomo-patologic) 

  

Crioterapia   

Interventii laser   

investigatii dermatologice (dermatoscopie)   

Uro-ginecologie Gratuit/ Discount 

colposcopie   

urografie   

histerosalpingografie   

Recoltarea secretiei vaginale pt. test Babes-Papanicolau 

Recoltarea secretiei mamelonare 

Recomandarea unui produs de contraceptie 

Colposcopie cu/fara biopsie (exclusiv examenul anatomo-patologic) 

Citodiagnostic Babes-Papanicolau in mediu uscat 

Citodiagnostic Babes-Papanicolau in mediu lichid 

  

Electrocauterizare col   

Interventii laser 

Montare sterilet 

  

cistografie pediatrica   

UROLOGIE Gratuit/ Discount 

Litotritie extracorporeala (fragmentare calculi renali)   

Terapie induratie pastica corpi cavernosi    

Manevre (cateterism, dilatatie strictura uretrala, masaj prostatic, recoltare 

secretie, schimbare sonda urinara ) 

  

Gastro-enterologie Gratuit / Discount 

endoscopie digestiva superioara   

endoscopie digestiva inferioara (colonoscopie)   

rectosigmoidoscopie   

electrocoagulare endoscopica   

polipectomie endoscopica simpla   

irigografie   

Neurologie Gratuit / Discount 

EEG   

eco doppler vascular   

Cardiologie Gratuit / Discount 

EKG   

EKG de efort   

holter EKG   

Eco Doppler venos, arterial si carotidian   



 

 

 

 

holter TA   

ORL Gratuit / Discount 

audiometrie   

endoscopie ORL   

rinoscopie 

laringoscopie 

acumetrie 

cauterizare pata vasculara 

fibroscopie simpla 

extractie corp strain 

punctie sinus maxilar 

tamponament nazal (anterior sau posterior) 

biopsie sfera ORL (– prelevare material pentru examinare) 

  

Interventii chirurgicale - laser   

Oftalmologie Gratuit / Discount 

camp vizual   

tomografie spectrala 3D - retina   

nerv optic (glaucom)   

prescriptie ochelari/lentile   

oftalmoscopie   

examen fund de ochi 

tonometrie 

test Schirmer 

explorarea campului vizual (perimetrie) 

oftalmodinamometrie 

extractia corpilor straini 

examen pol anterior 

exoftalmometrie 

  

pahimetrie 

interventii laser 

angiofluorografie (AFG) 

tomografie in coerenta optica 

  

autorefractometrie   

Pneumologie Gratuit / Discount 

spirometrie   

I.4. Servicii suplimentare 
Servicii Gratuit / Discount 

Medicina de familie   

Consiliere medicala   

Acces la toti medicii   

Hotline medical   

Medicina de urgenta 24h/24h - la sediul companiei   

Medicina de urgenta 24h/24h - la domiciliu   

Spital   

Vaccinari Gratuit / Discount 

 - vaccinari pediatrice obligatorii (manopera)   

 - vaccin antigripal   



 

 

 

 

 

Eliberare documente medicale Gratuit / Discount 

 - pentru locul de munca   

 - certificate medicale & fisa auto   

Balneofizioterapie - recuperare medicala Gratuit / Discount 

Plan de recuperare   
Bilant articular   
Bilant muscular   
Curent Tens   
Curent Trabert   
Curenti Diadinamici   
Curenti Exponentiali   
Curenti Interferentiali   
Curenti Neofaradici   
Ionizare   
Masaj regional   
Reflexoterapie   
Ultrasunet   
Laser - terapie   
Masaj general   
Hidrokinetoterapie   
Kinetoterapie    
Programe de pregatire pentru nastere Gratuit / Discount 

Kinetoterapie   

Masaj terapeutic   

Asistenta pre si post natala pentru sarcina normala   

Asistenta pre si post natala pentru sarcina speciala   

ALERGOLOGIE Gratuit / Discount 

Teste cutanate (prick sau IDR) 

Teste alergologice (teste de provocare nazala, oculara, bronsica, teste 

cutanate cu agenti fizici) 

Spirometrie simpla 

Test farmacodinamic bronhomotor 

  

Spirometrie cu dubla bronhodilatatie  

Programe de Profilaxie: Screening oftalmologic, Screening cardiologic, 

Screening aparat respirator, Screening audiometrie, program Nutritie,etc. 

  

Investigatiile ultraspecializate    

I.5. Investigatii de laborator 

Analize Gratuit / Discount 

 - test Papanicolau   

 - sumar de urina   

 - glicemie   



 

 

 

 

 - colesterol total   

 - hemoleucograma   

 - VSH   

 - transaminaze (TGO, TGP)   

 - creatinina serica   

Departamente Gratuit / Discount 

- alergologie   

- bacteriologie   

- biochimie   

 - electroforeza   

 - electroliti   

 - enzime   

 - examen de urina   

 - hematologie   

 - hemostaza si coagulare   

- histopatologie   

- hormoni   

- imunologie   

 - markeri infectiosi   

 - markeri virali   

 - marcheri tumorali   

 - micologie   

 - parazitologie   

 - genetica   

 - testare droguri   

 - toxicologie   

 

În cuprinsul ofertei trebuie să se regăsească următoarele informații: 

- Prețuri ferme pentru 2 ani contractuali (Da/ Nu); 

- Protocol sarcină; 

- Protocol medicina muncii; 

- Tarif separat pentru serviciile de medicina muncii; 

- Perioada minimă de menținere a rudelor afiliate de 1 an - indiferent de gradul de 

rudenie (Da/ Nu); 

- Aplicație de programari directe și vizualizare rezultate analize (Da/ Nu); 

- Posibilitatea efectuării de consultații medicale, inclusiv cele aferente serviciilor de 

medicina muncii, exclusiv prin intermediul canalelor digitale; 

- Existența condiționării accesului la serviciile medicale de specialitate/investigații de 

obținerea de recomandări exclusiv de la medici din rețeaua Furnizorului; 

- Listă clinici proprii și partenere; 



 

 

 

 

- Timpul mediu de programare pentru consultații/situații de urgență/medicina muncii 

(SLA); 

- Termenul de plată al facturilor emise; 

- Prezentarea companiei și a portofoliului de clienți, inclusiv recomandări de la 

principalii clienți. 

 

 

Vă rugăm să anexați ofertei financiare, CUI-ul societății. 

 

4. CERINȚE DE MEDIU 

 

Certificare ISO 14001: 2015



 

 

 

 

Confirmare de primire a Caietului de sarcini (email)   (Anexa 1) 

 

Notificare de primire a Caietului de Sarcini  

<Nr. 1/2021> 

Termen limită răspuns: 17.09.2021  

Prin email < headoffice@procredit-group.com.> 

 

In atenţia Departamentului Resurse Umane, ProCredit Bank 

Numele Companiei 

CUI-ul Companiei      

 

*A. (.....) Prin prezenta declaram că: 

 vom lua în considerare toate elementele solicitate, prezentate în acest document şi le 

vom include în oferta tehnică şi financiară pe care intenţionăm să v -o trimitem până 

cel târziu la data de 27.09.2021. 

 facem această propunere în nume propriu, pentru acest contract. Confirmăm că nu 

participăm la nicio altă propunere pentru acelaşi contract, indiferent de forma acesteia 

(ca partener – inclusiv leader – intr-o asociaţie sau ca un candidat individual); 

 am inclus în propunere doar date referitoare la resursele şi experienţa companiei 

noastre; 

 nu ne aflăm în niciuna dintre situaţiile următoare, care să ne împiedice să participăm la 

contracte:  

- în insolventa, în lichidare/dizolvare sau suspendare a activităţii; 

- în situaţia ca afacerile societăţii să fie administrate de un administrator/lichidator 

judiciar, sau în situaţia de a fi obiectul unor proceduri de natură similara; 

- în situaţia de a ni se interzice participarea la procesul de achiziţii în România pentru 

încălcări anterioare ale legislaţiei privind frauda şi corupţia. 

 vom informa Banca imediat, în cazul apariţiei oricarei modificări referitoare la situaţiile de 

mai sus, în orice moment, pe parcursul derularii contractului; 

 recunoaştem şi acceptăm faptul că, în situatia în care vom obţine contractul, totusi 

Banca va avea dreptul să îl anuleze şi să recupereze de la noi sumele de bani 

echivalente cu orice pierdere rezultată dintr-o astfel de anulare, în cazul în care am 

oferit sau am convenit să oferim oricărei persoane (angajat/colaborator implicat in mod 

direct sau indirect in procesul de achizitii al Bancii) orice cadou sau atenţie de orice 

fel, ca stimulent sau recompensă pentru a-l determina sa faca sau sa nu faca ceva în 

legătură cu obţinerea sau îndeplinirea contractului, sau pentru favorizarea sau 

defavorizarea oricărei persoane în legătură cu contractul, sau dacă acţiunile/inactiunile 

respective au fost făcute de orice persoană angajată de noi sau acţionând în numele 

nostru (cu sau fără cunoştinţa noastră). 

*B. (.....) NU vom răspunde la acest Caiet de Sarcini  

* Vă rugăm să bifaţi răspunsul corespunzător (A sau B) 



 

 

 

 

 

In oricare dintre cazurile de mai sus ne angajăm să respectăm şi să tratăm toate informaţiile 

cuprinse în acest Caiet de sarcini ca fiind confidenţiale şi să nu le divulgăm către terţi pentru cel 

puţin un an. 

Suntem de acord sa împuternicim următoarea persoană care să fie interfaţa directă pe întreaga 

durată a acestui Caiet de sarcini: 

 

 

Nume:   _______________________________________ 

Funcţie:  _______________________________________ 

Companie:  _______________________________________ 

Adresă: __________________________________________________ 

Telefon direct: __________     

Localitate: ___________  Data: ____________ 

 

 

Semnătura:      _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Clarificarea întrebărilor legate de Caietul de sarcini nr. 1/2021  (Anexa 2)                                                 

TOATE ÎNTREBĂRILE TREBUIE TRIMISE PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 

21.09.2021 

 

În atenţia: Departamentului Resurse Umane,  ProCredit Bank  

   

Data: ………...............  

Număr de pagini (inclusiv coperta): ......  

 

De la: (numele expeditorului) 

 (numele companiei) 

  

Subiectul: .........................................  

 

Întrebări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


