În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM), cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925,
intenţionează să achiziţioneze servicii de medicina muncii (cod CPV: 85147000-1).

Punct de contact: Direcția Achiziții și Contractări / Serviciul Achiziţii Operaționale, telefon

+400372845571, email: simona.puiu@ancom.org.ro.

Serviciile de medicina muncii sunt reglementate de următoarele acte normative:
-

-

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, republicată;
H.G. nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările si
completările ulterioare;
Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în
acest domeniu;
Alte acte normative incidente.
Tip anunţ: Servicii sociale și alte servicii specifice
1. Tip contract: Servicii
2. Denumirea achiziţiei: Contract având ca obiect prestarea serviciilor de medicina muncii.
3. Cod CPV: 85147000-1
4. Descrierea contractului:

Obiectul contractului de servicii constă în prestarea serviciilor de medicina muncii, în
conformitate cu H.G. nr. 355/2007, cu modificările și completările ulterioare și constau în:
-

examen medical la angajarea în muncă:
▪ anamneză medicală şi examen clinic general;
▪ examene medicale clinice si paraclinice;
examen medical de adaptare;
examen medical la reluarea activităţii;
examen medical periodic:
o pentru personalul cu activitate de birou (TESA):
▪ examen clinic general;
▪ examen corespunzător al ochilor şi al vederii (cf. art.12 din H.G. 1028/2006);
▪ examen oftalmologic ( cf. art. 13 din H.G. 1028/2006).
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o

-

pentru conducătorii auto şi salariaţii care, pe lângă activitatea de bază îndeplinesc si
activitatea de conducător auto (dintre care aprox. 157 angajaţi care ȋşi desfăşoară
activitatea ȋn Bucureşti la Sediul central, Direcția Regională București și Direcția
Regională Muntenia, 70 angajaţi la Direcţia Regională Iaşi, 60 de angajați la Direcţia
Regională Timiş, 74 de angajati la Direcţia Regională Cluj):
▪ examen clinic general;
▪ examen corespunzător al ochilor şi al vederii (cf. art.12 din H.G. 1028/2006);
▪ examen oftalmologic ( cf. art. 13 din H.G. nr. 1028/2006);
▪ glicemia;
▪ audiometrie;
▪ examen psihologic;
▪ EKG;
▪ alte examene la indicaţia medicului de medicina muncii- ORL şi neurologie.

consilierea şi participarea la activităţile prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia
maternităţii la locul de muncă - evaluarea riscurilor pentru salariatele însărcinate, întocmirea
Raportului de evaluare şi a Informării privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
monitorizarea stării de sănătate a salariaţilor;
participarea la cercetarea accidentelor de muncă înregistrate în ANCOM;
efectuarea examenelor medicale periodice la sediile ANCOM din Bucureşti şi din
ţară;
acordarea primului ajutor pentru angajaţi;
promovarea sănătăţii la locul de muncă;
supraveghere specială, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă pentru salariaţii care se
încadrează în categoriile menţionate la art. 8 alin. (11) din H.G. 355/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
prezentarea raportului anual, care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de
sănătate a salariaţilor, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul
de muncă.
Menţionăm că ANCOM are un număr maxim de 750 angajaţi, din care:

- în cele 2 sedii din Bucureşti aproximativ 493 de angajaţi repartizați astfel:
- Sediul central 381 salariați (din care aprox. 74 conducători auto și angajați care
îndeplinesc pe lângă activitatea de bază și activitatea de conducător auto);
- Direcția Regională București 38 salariați (din care aprox. 32 conducători auto şi
angajaţi care îndeplinesc pe lângă activitatea de bază şi activitatea de conducător
auto);
- Direcția Regională Muntenia 74 salariați (din care aprox. 51 conducători auto și
angajați care îndeplinesc pe lângă activitatea de bază și activitatea de conducător
auto);
- în sediul din Iaşi, câte 86 angajați (din care aprox. 70 conducători auto și angajați care
îndeplinesc pe lângă activitatea de bază și activitatea de conducător auto);
- în sediul din Timișoara, câte 78 angajați (din care aprox. 60 conducători auto și angajați care
îndeplinesc pe lângă activitatea de bază și activitatea de conducător auto);
- în sediul din Cluj, câte 93 angajați (din care aprox. 74 conducători auto și angajați care
îndeplinesc pe lângă activitatea de bază și activitatea de conducător auto);
- în fiecare oraş reşedinţă de judeţ ȋşi desfăşoară activitatea nu număr maxim de 6 angajaţi
din care maxim 6 angajaţi îndeplinesc pe lângă activitatea de bază şi activitatea de conducător auto.
Examenele medicale se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a
fişei de aptitudine.
La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea aptitudinii în muncă se pot solicita
şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute mai sus, conform
H.G. nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
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În cazul unor noi activități se vor efectua examenele medicale în funcție de particularitățile
specifice activității respective (lucrul la înălțime etc.).
Documentaţia necesară examenelor medicale se va furniza gratuit de către Prestator.
Examenul corespunzător al ochilor şi al vederii se efectuează şi ori de căte ori apar tulburări
de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare – art.12 pct.(c) din H.G. nr.
1028/2006.
5. Modalitatea de prezentare a ofertei:
Nu se acceptă asumarea cerințelor din prezenta solicitare prin prezentarea unei declarații.
Ofertantul va prezenta detaliat (în propunerea tehnică) modalitatea de îndeplinire a cerințelor
din prezenta solicitare de oferte.
Criteriu de calificare:
Operatorul economic trebuie să dispună o clinică proprie/parteneră în mun. București și în
fiecare reședință de județ. Pentru judetul Ilfov, se va lua în considerare cea de pe raza mun. Bucuresti.
În cadrul ofertei, operatorul economic va prezenta o listă a clinicilor proprii/partenere din
București și fiecare oraş reşedinţă de judeţ.
6.

Valoarea estimată, fără TVA: 83.700,00 Lei pt perioada februarie-decembrie 2020.

7.

Condiţii contract:

Având în vedere faptul că Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ANCOM pentru anul 2020 nu este
aprobat la acest moment, Contractul se va încheia pentru o perioadă de o lună (respectiv luna
februarie 2020), urmând ca acesta să se prelungească, prin acordul de voință al părților, prin acte
adiționale pe parcursul anului 2020.
Prestatorul are următoarele obligații:
- să efectueze examenele medicale și să transmită avizul de medicina muncii în termen de 5 zile
lucrătoare de la transmiterea solicitării de către ANCOM; celelalte activități prevăzute la pct. 4 vor fi
prestate după un orar stabilit de comun acord între ANCOM și Prestator;
- să utilizeze personal calificat, cu pregătire profesională adecvată și cu nivelul de experiență relevant
pentru prestarea serviciilor de medicina muncii;
- să numească o persoană de contact însărcinată cu coordonarea ansamblului de relații dintre
reprezentanții Beneficiarului și ai Prestatorului;
- să aloce un medic de medicina muncii care să prezinte comitetului de securitate și sănătate în muncă,
rapoarte scrise cu privire la situația stării de sănătate a angajaților în relație cu condițiile de muncă și
riscurile profesionale, la acțiunile medicale întreprinse și eficiența acestora.
- să ofere posibilitatea efectuării examenelor medicale și/sau investigațiilor medicale de medicina
muncii în oricare din clinicile proprii/partenere.
Prestatorul are obligația să păstreze strict confidențiale orice date și/sau informații furnizate
de către ANCOM în scopul bunei derulări a Contractului, precum și orice informații la care angajații
săi ar putea avea acces în cadrul îndeplinirii obligațiilor profesionale contractuale.
În cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin Contract şi prezenta Solicitare de oferte,
Prestatorul va datora penalități de întârziere de 0,15% din prețul serviciilor de medicina muncii
calculate pentru o lună de derulare a Contractului, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a obligațiilor, penalități ce vor fi pretinse și/sau deduse și reținute de ANCOM din
obligația de plată a prețului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, Prestatorul are obligaţia
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
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Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora
nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Propunerea financiară: Oferta finaciară va conține preţul (Lei)/angajat/lună. Preţul
ofertat trebuie să fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Preţul ofertat va include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate de
încheierea şi executarea contractului de servicii.
Condiţii de plată: Prestatorul va transmite lunar factura pentru serviciile prestate în luna
anterioară.
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria statului, în
termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii. Plata se face după prestarea tuturor serviciilor, în
baza facturii, primită şi acceptată.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplinește în totalitate cerințele solicitate prin prezenta și care are
prețul în preţul (Lei)/angajat/lună cel mai scăzut.
9. Informaţii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 14.01.2020, ora 17:00, prin una dintre următoarele
modalități:
-

depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod
poştal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30 – 17:00;
vineri: 8:30 – 14:30);
email la adresa simona.puiu@ancom.org.ro.

În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte
oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De
asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Direcției Achiziții și Contractări/Serviciul Achiziţii
Operaţionale”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 14.02.2020.
Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv
14.01.2020, ora 17:00.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 14.01.2020, ora 17:00, nu va fi
luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.
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