MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI
TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEŞTI

CAIET DE SARCINI
1.GENERALITĂŢI
Denumire: Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti
Adresa:

Localitatea Ploieşti, str. Ghimpaţi, nr.1-3, jud. Prahova, Cod poştal: 100520
Ţara: România

Persoana de contact:

Şef serviciu logistic subcomisar de poliţie Mihăilescu Constantin

Date de contact:

Telefon: 0244.575.680 interior: 28.508
Fax: 0244.576.790

Principala activitate
a autorităţii
contractante:

Sănătate

Tipul proceduri:

Selecţie de oferte - procedură internă, desfăşurată în baza normelor proprii. Procedura nu
intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice

Tipul contractului
pentru care este
solicitată oferta:
Sursa de finanţare:
Scopul contractului:

Contract de prestări servicii
Bugetul M.A.I.
Decontarea contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor compensate şi
necompensate prescrise pentru asiguraţii din M.A.I. cu drept la gratuitate.
Asiguraţii MAI cu drept la gratuitate, conf. Ordin 516/2003 sunt:
a. cadrele militare în activitate ale M.A.I. şi funcţionarii publici cu statut special
(poliţiştii şi cei asimilaţi acestora);
b. elevii şi studenţii unităţilor de învăţământ ale M.A.I.;
c. militarii în rezervă concentraţi, indiferent de grad, ai M.A.I.;
d. pensionarii militari ai M.A.I., poliţiştii pensionari şi cei asimilaţi lor, precum şi
soţul/soţia acestora;
e. militarii angalaţi pe bază de contract în M.A.I.;
f. persoanele private de libertate din aresturile poliţiei;
g. membrii de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi
funcţionarilor publici asimilaţi acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în
întreţinerea legală a acestora*).
* Prin întreţinere legală aferentă copiilor, conform legii se înţelege:
- copii în vârstă de până la 18 ani şi
- tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ÷ 26 de ani care urmează cursurile unei instituţii de
învăţământ de zi şi care nu realizează venituri (condiţii cumulative).
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Valoarea totală:
Valoarea estimată/
contract/ farmacie/
lună:

Criteriul de selecţie:

Procedura se
finalizează prin:
Durata contractelor:

981.580,00 lei.
 2 farmacii în judeţul Bacău din care una în municipiul Bacău cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 33.715,00 lei şi una în oraşul Oneşti cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 11.900,00 lei..
 1 farmacie în judeţul Buzău, respectiv în oraşul Râmnicul Sărat cu valoarea
contractului până la 31.12.2018 de 19.835,00 lei.
 2 farmacii în judeţul Covasna, respectiv amândouă în municipiul Sfântul Gheorghe cu
o valoare pe contract până la 31.12.2018 de 99.165,00 lei.
 1 farmacie în judeţul Galaţi, respectiv în municipiul Galaţi cu o valoare a contractului
până la 31.12.2018 de 99.165,00 lei.
 1 farmacie în judeţul Harghita respectiv în oraşul Odorheiul Secuiesc cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 23.800,00 lei.
 5 farmacii în judeţul Suceava din care una în oraşul Câmpul Lung Moldovenesc cu o
valoare a contractului până la 31.12.2018 de 19.835,00 lei, una în oraşul Vatra Dornei
cu o valoare a contractului până la 31.12.2018 de 19.835,00 lei, una în oraşul Gura
Humorului cu o valoare a contractului până la 31.12.2018 de 19.835,00 lei, una în
oraşul Rădăuţi cu o valoare a contractului până la 31.12.2018 de 39.665,00 lei şi una în
oraşul Fălticeni cu o valoare a contractului până la 31.12.2018 de 39.665,00 lei.
 4 farmacii în judeţul Vaslui din care două în municipiul Vaslui cu o valoare pentru
fiecare contract până la 31.12.2018 de 59.500,00 lei, una în oraşul Huşi cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 59.500,00 lei şi una în oraşul Bârlad cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 39.665,00 lei.
 1 farmacie în judeţul Vrancea, respectiv în oraşul Focşani cu o valoare a contractului
până la 31.12.2018 de 79.165,00 lei.
 1 farmacie în judeţul Iaşi, respectiv în municipiul Iaşi cu o valoare a contractului până
la 31.12.2018 de 79.335,00 lei.
 1 farmacie în judeţul Neamţ, respectiv în oraşul Târgu Neamţ cu o valoare a
contractului până la 31.12.2018 de 79.335,00 lei.
“Discountul cel mai mare oferit de operatorul economic”, în cadrul ofertei financiare
depuse, pentru fiecare localitate în parte.
În cazul în care în urma departajării d.p.d.v. al discountului ofertat, două sau mai multe
farmacii au acelaşi punctaj, departajarea se va face în ordinea descrescătoare valorii
cifrei de afaceri de referinţă.
Încheierea contractelor de prestări servicii

Contractele de prestari servicii vor avea valabilitate până la 31.12.2018 inclusiv.
Durata contractului se poate prelungi, prin acordul părţilor, pe toată durata de
aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 ÷ 2019.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări servicii: Selecţie de oferte - procedură internă,
desfăşurată în baza normelor proprii. Procedura nu intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind achiziţiile
publice.

2. PROCEDURA
Selecţie de oferte în baza normelor metodologice interne nr. 1.090.800 din 27.06.2018.
Descrierea pe scurt a procedurii:
1) Invitaţia de a depune ofertă în vederea participării la procedură, se publică pe site-ul:
http://www.mai.gov.ro/ la capitolul “Informaţii publice”, subcapitolul “Transparenţă instituţională”;
2) Centre medicale judeţene aflate în subordinea C.M.D.T.A. Ploieşti sunt situate în judeţele: Brăila,
Botoşani, Vrancea, Covasna, Neamţ, Suceava, Bacău, Galaţi, Harghita, Buzău, Iaşi, Vaslui şi Braşov.
3) Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare pot fi transmise cu cel puţin 3 zile înainte de
termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
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4) Pe baza criteriilor de selecţie se stabilesc farmaciile comunitare cu care se va încheia contractul de
servicii.
5) În vederea evitării “exploatării abuzive a unei poziţii dominante”, toţi operatorii economici vor
completa “Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii 21/1996”.
Caietul de sarcini şi Normele metodologice, vor fi publicate şi pe site-ul: http://www.mai.gov.ro/.

3. OBIECTUL OFERTEI
Farmaciile comunitare sunt de acord să presteze serviciile farmaceutice solicitate conform pct. 4.
Prin farmacii comunitare se înţeleg societăţile comerciale care au ca obiect de activitate prestarea
de servicii farmaceutice şi comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.
4. CONDIŢII:
a. Să respecte prevederile legale în vigoare care reglementează funcţionarea farmaciilor comunitare;
b. Să presteze serviciul numai pentru categoria de asiguraţi pentru care a fost încheiat contractul şi numai
pentru prescripţiile medicale eliberate de medicii menţionaţi în anexa la contract;
c. Să respecte prevederile Hotărârii nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi
a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 ÷ 2019
(cu completările şi ulterioare) precum şi Normele de aplicare ale acestuia;
d. Să acopere nevoile asiguraţilor din M.A.I. cu drept la gratuitate prioritar cu medicamentele care
au preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.;
e. Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai
mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.;
f. Să informeze, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, prin e-mail despre
lipsa unui medicament la adresa lipsamedicament@anm.ro de la adresa de internet:
http://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/informeaza-despre-lipsa-unui-medicament/;
g. Să elibereze numai medicamente compensate şi necompensate care sunt prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor si produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii şi înregistrate la Agenţia
Naţională a Medicamentului;
h. Sa nu elibereze pe reţete gratuite tip M.A.I. medicamente care se află pe listele de medicamente
compensate ale C.N.A.S. (listele A, B, C-cu secţiunile C1,C2, C3 şi D);
i. Să elibereze numai medicamentele cu denumirile comerciale prescrise de medic pe reţetele
electronice tip M.A.I.;
j. Se obligă să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează la solicitarea acestuia, alt
medicament decât cel oferit de farmacie în condiţiile prevederilor contractuale;
k. Să întocmească documentele justificative în vederea decontării medicamentelor eliberate: copie
prescripţie electronică tip C.N.A.S. (faţă -verso) şi taxarea acesteia, originalul reţetei electronice tip
M.A.I., borderou centralizator al prescripţiilor medicale (cu înscrierea seriei şi numărului reţetei
electronice, a numărului bonului fiscal şi a datei de eliberare a medicamentelor) copie după factura
prin care s-au predat/înregistrat reţetele tip C.N.A.S. la casa de asigurări, factura în original (cu suma
aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I.). Factura se emite pentru reţetele eliberate
în perioada 1 ÷ 30/31 a lunii anterioare în primele 10 zile ale lunii următoare celei pentru care se face
decontarea. (Nu se admit la plată reţete eliberate cu două sau mai multe luni în urmă). La aceste
documente justificative se anexează, în funcţie de caz, documentele care atestă calitatea de asigurat
M.A.I. cu drept la gratuitate (conform menţiunilor din contract).
l. Să presteze serviciul numai în limita fondurilor contractate. Orice depăşire a fondului alocat se
suportă de către farmacie.
m. Să ofere discountul stabilit prin contractul cu C.M.D.T.A. Ploieşti pentru fiecare prescripţie electronică
tip C.N.A.S., discount care se va calcula la partea de contribuţie personală plătită din fondurile
M.A.I. şi la partea de contribuţie personală plătită de asigurat, în cazul în care acesta solicită
eliberarea altor medicamente decât cele cu preţul cel mai mic în cadrul aceluiaşi D.C.I.;
n. Să ofere acelaşi discount pentru fiecare prescripţie tip M.A.I., pentru medicamentele necompensate;
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o. Autoritatea contractantă în cazul în care constată că preţurile practicate pentru medicamentele
necompensate sunt exagerat de mari faţă de o medie practicată de alte unităţi farmaceutice,
poate denunţa unilateral contractul;
p. Discountul se va menţiona pe componenta taxare;
q. Pe factură se menţionează valoarea părţii de contribuţie personală suportată din bugetul M.A.I.
calculată la numărul de reţete onorate într-o lună şi valoarea discountulului corespunzatoare acesteia
(menţionate distinct);
r. Denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al prestatorului se face printr-o
notificare scrisă şi motivată, cu înştiinţarea celeilalte părţi;
s. Ofertanţii se obligă ca până la data intrării în vigoare a contractului să-şi adapteze aplicaţiile
informatice astfel încât din preţul total al reţetelor să se poată nominaliza separat sumele suportate din
F.N.U.A.S.S. (decontate de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.), sumele suportate din bugetul M.A.I. şi sumele
plătite de asigurat în cazul în care asiguratul solicită să i se elibereze un alt medicament decât cel
prescris pe bază de D.C.I. şi discountul aferent;
t. Oferta financiară pentru discountul acordat se va exprima în procente şi va fi identică pentru fiecare
dintre cele două categorii de reţete;
u. Oferta financiară care nu are menţionat nici un discount se neconformă şi nu va fi acceptată;
v. Oferta are caracter ferm şi nu se modifică pe durata de valabilitate a contractului şi nici în perioada de
prelungire a acestuia;
w. Nu se acceptă subcontractanţi şi nici cesionarea contractului.
5. DATE DESPRE DOCUMENTELE OFERTEI; DEPUNEREA ŞI MODUL DE PREZENTARE
A ACESTORA
5.1.a. Documentele obligatorii solicitate:
1) Fişa de informaţii generale şi cifra de afaceri din ultimii 3 ani - formularul nr. 1;
2) Formular de ofertă/acord - formularul nr. 2;
3) Declaraţie pe propria raspundere privind adaptarea sistemului informatic - formularul nr. 3;
4) Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., valabil, certificat
pentru conformitate cu originalul;
5) Lista farmaciilor pe care ofertantul le are şi casa de asigurări de sănătate, cu care are contract formularul nr. 4;
6) Contractul de prestării servicii, completat cu datele ofertantului, semnat şi stampilat pe fiecare pagină
pentru a confirma acceptarea clauzelor contractuale;
7) Din Contractul de prestării servicii fac parte: Anexa 1a, Anexa 1b, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4,
Anexa 5 şi vor fi semnate şi stampilate pe fiecare pagină pentru a confirma acceptarea clauzelor
contractuale;
8) Împuternicire – formularul nr. 5;
9) Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea ofertantului - formularul nr. 6;
10) Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii Concurenţei nr. 21/1996 –
formularul nr. 7;
11) Certificatul constatator în original sau copie certificată, emis de O.N.R.C., din care să rezulte
obiectul de activitate, sediul principal, sediile secundare/punctele de lucru administratorul/administratorii
şi asociaţii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondenţă în codul C.A.E.N. din Certificatul
constatator emis de O.N.R.C.. Certificatul să fie emis cu cel mult 60 de zile înainte de data limită de
depunere a ofertelor;
12) Toate documentele solicitate vor fi aranjate în ordinea descrisă mai sus, numerotate, semnate,
ştampilate şi vor avea un opis la început lor. Documentele în copie vor fi certificate conform cu
originalul, semnate şi ştampilate.
13) Comisia de evaluare va clasifica oferta ca fiind inacceptabilă - dacă nu îndeplineşte condiţiile de
formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi selecţie prevăzute în
documentele achiziţiei.
14) Lipsa unui document solicitat – ofertă inacceptabilă.
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Notă:
(împuternicirea nu se introduce în plic!!! împuternicirea va fi ataşată plicului sigilat. Pot participa la
deschiderea ofertelor doar persoanele care prezintă împuternicire în original, înainte de ora
stabilită pentru deschiderea ofertelor. Obligaţia este valabilă şi pentru reprezentanţii legali);
5.1.b. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt următoarele:
- Păun Marin, Piticaş Maria, Drăgan Claudiu, Mihăilescu Constantin, Pătraşcu Liviana, Caisîn Leonida,
Voinea Iuliana, Neculăiţă Oana, Florea Cristian, Rodica Harabagiu, Stanov Viviana, Dumitriu Dan
Cristian..
5.2. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română.
5.3. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: pentru perioada de
încheiere a contractului, înclusiv a actelor adiţionale.
5.4. Data limită pentru depunerea ofertelor: ofertele se depun sau se transmit prin poştă sau curier, în
plic închis, inscripţionat conform Normelor metodologice, până la data de 13.07.2018, ora 16.00.
5.5. Adresa la care trebuiesc depuse/transmise ofertele: sediul autorităţii contractante: judeţul Prahova,
oraşul Ploieşti, str. Ghimpaţi, nr. 1-3, camera 14 secretariat, codul poştal 100.520.
5.6. Data şi locul deschiderii ofertelor:
Sediul autorităţii contractante, după cum urmează:
În data de 16.07.2018, la ora 10,00;
- în perioada 17.07.2018 ÷ 19.07.2018, are loc evaluarea ofertelor;
- în data de 19.07.2018, comisia de evaluare prezintă "Raportul de atribuire" spre aprobare directorului
C.M.D.T.A. şi transmite responsabilului comunicării cu DIRP, "Rezultatul selecţiei de oferte", în
vederea publicării pe site-ul M.A.I..
- data de 20.07.2018 depunere contestaţii administrative;
- data de 23.07.2018 răspuns contestaţii administrative;
- Contractele se încheie în trei exemplare originale, în termen de cinci zile de la data expirării termenului
de soluţionare a contestaţiilor administrative.
6. CONDIŢII ELIMINATORII:
6.1. Depunerea întârziată a ofertei sau transmiterea în alt loc decât cel prevăzut.
6.2. Depunerea propunerii financiare în altă monedă decât lei.
6.3. Neprezentarea tuturor documentelor menţionate în prezentul caiet de sarcini şi normele
metodologice.
6.5. Neacceptarea de către ofertant a modalităţii şi termenului de plată menţionate la pct. 11.
6.6. Necompletarea valorii discount-ului acordat.
7. CRITERIU DE SELECŢIE
7.1. În ordinea descrescătoare a discount-ului ofertat de prestator, pentru fiecare contract.
7.2. În cazul în care doi sau mai mulţi prestatori au ofertat acelaşi discount, departajarea se va face în
ordinea descrescătoare a valorii cifrei de afaceri declarată.
8. MODUL DE STABILIRE AL CLASAMENTULUI OFERTANŢILOR
Modul de stabilire al clasamentului ofertanţilor este definit în Normele metodologice, la capitolul 10, art.
16.
9. MODUL DE RECEPŢIE ŞI CALITATEA SERVICIILOR
9.1. Se vor deconta numai prescripţiile medicale care sunt eliberate în condiţiile stabilite prin contract şi
caietul de sarcini şi însoţite de documentele justificative menţionate în acestea .
9.2. Conform legislaţiei în vigoare cu privire la modul de desfăşurare al activităţii specifice serviciilor
farmaceutice.
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10. EXPEDIEREA DOCUMENTELOR:
10.1. Documentele justificative se întocmesc lunar de către farmaciile comunitare şi se trimit lunar prin
persoana desemnată de aceasta la sediul autorităţii contractante pentru farmaciile din Judeţul Prahova şi la
Centrele Medicale Judeţene pentru celelalte judeţe, în termenul stabilit prin pct 7.6. din contract.
Centrele Medicale Judeţene trimit documentele justificative primite de la farmaciile comunitare cu care
sunt încheiate contracte în termen de 3 zile de la data primirii acestora.
10.2. Prin documente justificative se înteleg următoarele documente:
- copie prescripţie electronică tip C.N.A.S. (faţă -verso) şi taxarea acesteia,
- originalul reţetei electronice tip M.A.I.,
- bonul fiscal, pentru fiecare reţetă electronică,
- borderou centralizator al prescripţiilor electronice tip C.N.A.S. (cu înscrierea seriei şi numărului reţetei
electronice, a numărului bonului fiscal şi a datei de eliberare a medicamentelor),
- borderou centralizator al prescripţiilor electronice tip M.A.I. (cu înscrierea seriei şi numărului reţetei
electronice, a numărului bonului fiscal şi a datei de eliberare a medicamentelor),
- copie după factura prin care s-au predat/înregistrat reţetele tip C.N.A.S. la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,
- documente care atestă calitatea de asigurat M.A.I. cu drept la gratuitate (conform menţiunilor din
contract),
- factura în original (cu suma aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I.).

11. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ:
11.1. Plata se va efectua cu ordin de plată, în termen de maximum 60 zile de la de la data înregistrării
facturii lunare la sediul achizitorului.
11.2. Plata se va efectua numai în cont deschis la Trezoreria Statului.
11.3. Se acceptă la decontare numai reţetele eliberate în luna anterioară lunii în care se emite
factura.
12. PREŢUL CONTRACTULUI
12.1. Preţul contractului este stabilit la capitolul 1 Generalităţi.
12.2. În funcţie de fondurile alocate sau modificarile legislative survenite preţul contractului se poate
modifica prin încheierea de acte adiţionale.
13. CONTESTAŢII
13.1. Contestatiile cu privire la selecţia farmaciilor comunitare se depun la sediul C.M.D.T.A. Ploieşti, în
termen de o zi lucrătoare de la data publicării rezultatului selecţiei de oferte şi se soluţionează la nivelul
acesteia în termen de o zi lucrătoare de la data primirii.
14. CADRUL LEGAL:
Este cel specificat în Normele metodologice nr. 1.090.800/27.06.2018.
Întocmit,
Comisar şef de poliţie medic
Piticaş Maria

Comisar de poliţie
Neculăiţă Oana

Comisar şef de poliţie medic
Dumitriu Dan Cristian
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