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CLARIFICĂRI DOCUMENTAȚIE 

 

 

În atenția :             Tuturor operatorilor economici interesați să depună oferte  
 

Referitor :              Achiziția de „Servicii medicale pentru personalul din sediul central al SNN” 
 

 
 

 În urma solicitărilor formulate de un operator economic, cu privire la Documentația de atribuire 

achiziția din referință, entitatea contractantă transmite următoarele clarificări: 

 
 

Nr. 

crt. 

 

ÎNTREBARE / SOLICITARE 
 

RĂSPUNS / CLARIFICĂRI 

 

1. 

Va rugam sa ne specificati cate ore pe zi, in 

cele 60 de zile in care se va face triajul, doriti 

sa fie prezent asistentul la sediul 

dumneavoastra? (in ce interval orar) 

Triajul se va face, de regulă, o zi pe săptămână, 4 

ore, în intervalul orar 07:00 – 11:00, însă, în 

funcție de evoluția cazurilor de Covid 19, putem 

solicita creșterea numărului zilelor pentru triaj + 

testărij/săptămână; 

 

 

2. 

 

 

Cate teste/zi  IGG se vor efectua? 

 

Testele se vor realiza la solicitarea noastră, în 

functie de evoluția cazurilor de Covid 19 și de 

perioadele de concediu sau de rotație a 

personalului care își desfășoară activitatea de la 

domiciliu. Media va fi de 10 până la 15 testări/zi 

de triaj; 

 

 

3. 

Va rugam sa ne ajutati cu un prospect al tipului 

de test COVID pe care l-ati achizitionat, astfel 

incat, in functie de modul de utilizare, sa 

putem stabili o procedura de testare. 

Nu putem furniza prospectul, dar precizăm că 

testul care va fi utilizat este Test rapid 

Coronavirus Anticorpi, COVID-19 IgG/IgM 

 

 

4. 

Va rugam sa ne specificati ce presupun mai 

exact „Activitati de medicina muncii 

desfasurate la sediul SNN  pentru un interval 

de timp de 60 de ore” si daca ne referim strict 

la activitatea din cadrul controlului medical 

periodic. 

La pct.3.2. din Caietul de Sarcini se precizeaza 

„Ore de medicina muncii pentru efectuarea de 

examinari medicale in cadrul controlului medical 

de stabilire a aptitudinii in munca la sediul SNN, 

evaluare stare graviditate/maternitate, analiza 

evaluari de risc, sau alte formalitati impuse de 

legislatia in domeniul SSM” 

 

 

 

 

5. 

Am mai observat ca in Anexa nr 2 la caietul de 

sarcini exista un numar de 50 de lucratori 

pentru care va doriti vaccinarea antigripala, 

spre deosebire de punctul 3.3 din caietul de 

sarcini, unde e specificat un numar de 100 de 

persoane. Va rugam frumos sa ne clarificati 

care este numarul pentru care facem oferta. 

 

 

Numărul de lucrători pentru care se dorește 

vaccinarea antigripală este 50. 

 

6. 

a)  Doriti ca un medic de medicina muncii sa 

fie prezent timp de 60 de ore la sediul SNN, in 

cadrul carora sa efectueze investigatiile de 

medicina muncii pentru angajatii SNN si sa 

inchida fisele de medicina muncii?  

a) + b)  Procedura de lucru aparține 

prestatorului, acesta trebuie să o prezinte potrivit 

prevederilor din Caietul de Sarcini, Cap7.  

SNN, prin responsabilul de contract, va solicita 

prestarea activităților precizate la pct.3.2. din 
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b)  Sau doriti deplasarea unei echipe mobile 

Medlife cu medic generalist si asistent(asa cum 

procedam uzual), care sa efectueze controalele 

specifice de medicina muncii, pentru un numar 

de 20-25 de angajati/zi, urmand ca fisele de 

medicina muncii sa fie inchise de catre 

medicul de medicina muncii de la sediul 

Medlife dupa efectuarea tuturor investigatiilor? 

Caietul de Sarcini, in limita celor 60 de ore. 

 


