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Obiectiv: asigurarea de servicii medicale de medicina muncii si servicii de evaluare psihologica

Procesul de contractare se deruleazdprin intermediul SEAP, aplicAndu-se urmdtoarele acte normative in
vigoare:

1. Legeanr.9812016, privind achizifiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Hotirdrea Guvernului Rom6niei nr.395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea rv. 10112016, privind remediile qi clile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizilie
publicd, a contractelor sectoriale qi a contractelor de concesiune de lucr[ri gi concesiune de servicii,
precum ;i pentru organizarea gi funcfionarea Consiliului Na{ional de Solu{ionare a Contesta{iilor

4. Strategia Nafionali in domeniul achiziliilor publice ($ryw.aaAp,gSy{S)
5. Codului Muncii aprobat prin legea nr. 53 din 24 ian.2003 (afi.I71,,27, 182)
6. Ord.933125 noiembrie2002 al MSF, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
7 . Ord. 508/ 20 noiembrie 2002 al MMSS privind Normele Generale de Protectia Muncii
8. Legea Educatiei Nationale nr. 112011, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
9. Legea w.213/2004- Privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera praciica, infiintarea,

orgarizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania
i0. Hotirdrea Guvernului nr.35512007 privind supravegherea sdndtalii lucrdtorilor, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
Alte acte normative in vigoare.

Principiile care stau ltbaza strategiei de contractare:
Prezenta strategie de contractare are la bazd principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie
public6, stabilite prin art. 2, alin (2) din Legeanr.9S/2016, privind achiziliile publice, respectiv:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoa;terea reciprocS, transparenfa, propor,tionalitate4 asumarea
rlspunderii.

RELATIA DTNTRE OBruCTUL, CONSTRANGERTLE ASOCTATE $r COMPLEXITATEA
CONTRACTULUI, PE DE O PARTB, $I RESI]RSELB DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE
CONTRACTANTA PENTRU DERULAREA ACTWITATILOR DIN BTAPELE PROCESULUI DE
ACHIZITIE PUBLICA, PB DE ALTA PARTB.
Justificarea achizi{iei publice:
Necesitatea asigurarii serviciilor medicale de medicina muncii si a serviciilor de evaluare psihologica, prin
respectarea legislatiei in vigoare.

Resursele disponibile sunt cuprinse in bugetul local aprobat pe anul 2018 astfel:
Servicii medicale de medicina muncii capitol bugetar 20.14- suma alocata 1.110,00 lei
Servicii de evaluare psihologica 20.01.30- suma alocata 1.480,00 lei
Sursa: Bugetul local

PROCEDURA DE ATRIBUIRE ALEASA, PRECUM $I MODALITATILE SPECIALB DE
ATRTBUIRE A CONTRACTULUT DE ACHTZTTTF. PUBLTCA ASOCTATE, DACA BSTE CAZAL.

in conformitate cu art.7, alin5 din Legea nr.9812016 privind achiziliite publice- achizifie directl, prin
SEAP
"Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse squ servicii in cazul tn care valoarea
estimatd a achiziliei, fdrd WA, este mai micd decdt 135.060 lei, respectiv lucrdri, tn cazul tn care valoarea
estimatd a achiziliei, fdrd WA, este mai micd decdt 450.200 lei."

TIPUL DN CONTRACT PROPUS $I MODUL DE IMPLEMENTARE A ACESTUIA.
Contract de servicii ce va fi derulat de Unitatea de inv6{5mdnt, aceasta urm[rind modul de indeplinire a

acestuia.



Implementarea va avea in vedere actiunea de planificare, prestare qi monitorizarea activitati, inbaza
graficului de prestare a serviciilor, buget alocat, instrumentele de monitoizare si control inclusiv stabilirea clara
a termenelor de desfasurarea activitatii, gestionare tehnico-financiara, asumarea prealabila a responsabililor
pentru fiecare activitate.

Prestatorul de servicii va desftqura activitetile conform caietului de sarcini, propunerii tehnice, graficului de
prestare al serviciilor ;i va fi direct rispunzdtor de categoria calitativa, dupa caz, timpul de rcalizare, termenul
de garantie si postgarantie, preturile si tarifele, riscurile previzibile si, dupa caz,va lua in considerare ;i de alte
documente prevanfie expres de lege, valabile la acel moment.

MECANISMELE DE PLATA tT,T CADNUL CONTRACTT]LUI, ALOCAREA RISCT]RILOR iN
CADRUL ACESTUIA, MASTIRI DE GESTIONARE A ACESTORAO STABILIREA PENALITATILOR
PENTRU NEINDEPLINIREA SAU NDEPLINIREA DEFECTUOASA A OBLIGATMOR
CONTRACTUALE.
Achizitorul se obligi :

o Achizitorul se obligd s[ receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
o Achizitorul se obligl sI plateasci pretul catre prestator in termen de 30 de zile de la data inregistrarii

facturilor la sediul acestuia, cu conditia semnarii procesului verbal de receptie.
o Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestaorului, orice facilitate si/sau date si informatii care

sunt necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, fie ca aceste facilitate/datelinformatii
au fost prevzute in doccumentele contractului, fie ca sunt solicitate, in mod justificat, pe parcursul
derularii contractului;

o Achizitorul are obligatia de a introduce si de a stabili de comun accord cu prestatorul, calendarul
desfasurarii prestatiilor care fac obiectul prezentului contract.

Sanctiuli pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor:
r ln cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte si iqi indeplineascd obligaliile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobdnda legalS penalizatoare
prevdzutdla art.3 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. l3l20l1 privind dob6nda legali
remuneratorie qi penalizatoare pentru obligatii blneqti, precum gi pentru reglementarea unor mdsuri
financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatl prin Legea nr.4312012, cu completirile ulterioare.
DobAnda legali penalizatoare se aplici pentru fiecare zi deintdrziere, p6n[ la indeplinirea efectivd a

obligaliilor.
. in cazul in care, din vina sa exclusiv[, achizitorul nu igi onoreazf,facturile in termenul stabilit,

prestatorul are dreptul de a solicita platadobinzii legale penalizatoare aplicate la valoarea pl61ii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.7212013 privind misurile pentru combaterea
intdrzierii in executarea obligafiilor de platl a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate trtre
profesionigti qi intre acegtia gi autoritdli contractante. Dobdnda legalilpenalizatoare se aplici pentru
fiecare zi deirfiArziere, p6ni la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

o Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunfa la contract, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului,
fir[ nicio compensaJie, dacl acesta din urmd inhd in insolven]d, cu condilia ca aceasti anulare s[ nu
prejudicieze sau sd afectezedreptul laactiune sau despigubire pentruprestator. in acest caz, prstatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzltoare pentru partea din contract indeplinit[ pdnd la data
denunt[rii unilaterale a contractului.

JUSTIFICARILE PRTVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE A CONTRACTT]LUI
/ACORDT]LUI.CADRU, PRECUM $I ORICE ALTE ELEMENTE LEGATE DE OBTINEREA DE
BENEFTCTT PENTRU AUTORTTATEA CONTRACTAI\TA $VSAU iNnnpr,nrREA
OBIECTIVELOR C OMT]IIICATE ;

Avdnd in vedere scopul principal al viitorului contract, precum qi obiectul achiziliei publice, codul CPV
care il descrie 85147000-2 Servicii de medicina muncii (Rev.2); 85121,270-6 Servicii de psihiatrie sau

psihologie (Rev.2) estimarea valorii achiziliei publice este realizata conform Art.17. (1) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractulai de achiz(ie pilblicd/acordalui-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile pablice
"Autoritatea contractantd alege modalitatea de achizilie infunclie de urmdtoarele aspecte:
a) valoarea estimatd a tuturor achiziliilor cu acelasi obiect sau destinate utilizdrii identice ori similare, ori

care se adreseazd operatorilor economici ce desfdsoard constant activitdli intr-o piald de profil
relevantd, pe care autoritatea contractantd intenlioneazd sd le atribuie in cursul unui an bugetar;

b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeazd afi atribuit;

") tndeplinirea conditriilor specffice de aplicare a anumitor modalitd1i de atribuire. ,,

Pentru determinarea valorii serviciilor necesare s-a realizat documentarea npialn pe site-urile de specialitate,
catalogul SEAP.

Valoarea totala estimati este de: 933100 Lei inclusiv TVA, din care 0,00 Lei TVA, reprezentAnd 933100 Lei
exclusiv TVA, din care 837,00 Leifara TVA pentru serviciile medicale de medicina muncii si 96,00 Lei fara
TVA pentru serviciile de evaluare psihologica (serviciile medicale de medicina muncii si serviciile psihologice



sunt nepurtatoare de TVA). Valoarea estimata este calculatd conform art. 9. alin. (1) din Legea nr.9812016
privind achiziliile publice:
,,Autoritatea contractantd calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd tn vedere valoarea totald de

platd, find TVA, estimatd de autoritatea contlactantd, ludnd tn considerare orice eventualeforme de opliuni Si
prelungiri ale contractului menlionate in mod explicit in documentele achiziliei. "

JUSTIFICARILE PRTVTND ALEGEREA PROCEDURII DE ATRTBUIRE tlr SrrU,Llrn n
PREVAZUTE LA ART. 69 ALIN. (2) - (5) DIN LEGE $r, DUPA CAZ,DBCI:LLADI. A REDUCE
TERMENELE iN COt[DrTrrLE LEGtr, DECTZTA DE A NU UTrLrZ.{ inmAnlrREA pE LOTr]Rro
CRITERIILE DE CALITICARE PRIVIND CAPACITATEA $I, DT]PA CAZ, CRITERIILE DE
SELECTIE, CRITERIUL DE ATRIBUIRE $I FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI.
Art.43. - (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizifiile publice din 02.06.2016
Art. 43. - " (1) Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse, servicii sau lucrdri, tn
mdsura tn care valoarea estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt pragurile valorice prevdzute la
art. 7 alin. (5) din Lege.
Art.7. - (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizifie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi{iile publice din 02.06.2016
Art. 7. - (5) -" Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii tn cazul tn care
valoareq estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 135.060 lei, respectiv lucrdri, in cazul tn care
valoarea estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 450.200 lei. "

Procedura de achrzi[ie aleasi de citre autoritatea contractanti este ag!!Z@!4, deoarece valoarea totala
estimati a contractului fuA TVA este mai mica de 135.060 lei.

Avdnd in vedere cd operatorii economici inregistrati in SEAP au posibilitatea de a publica un catalog,
cuprinzdnd serviciile/produsele/lucrarile, pe care le oferI, cu rol de instrument de lucru opfional pentru aplicarea
prevederilor afl. 43 alin.(l), mai sus menfionat, in care sunt men{ionate detalii cu privire la aceste servicii, nu se

impune a fi aplicat art. 163, din Normele metodologice, deoarece SEAP pune la dispozilia autorit[tilor
contractante posibilitatea tehnici de a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in
SEAP, produse, servicii sau lucriri a cdror achizilionare intri sub incidenla prevederilor alin.(l).

In cazul in care autoritatea contractanti nu identifici in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau
lucrarea care ii poate satisface necesitatea sau constati c[ pretul postat'de operatorii economici pentru obiectul
achizitriei este mai mare decdt preful piefei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la
catalogul electronic, atunci autoritatea contractantd poate realiza achizifia de la orice operator economic,
elabordnd in acest sens o noti justificativS.

CRITERIUL DE ATRIBT'IRE
Conform Legii nr. 9812016 privind achiziliile publice criteriul de atribuire ales este z prelul cel mai scdzut
Art. 187. - "(l) Fdrd a aduce qtingere dispoziliilor legale sau administrative privind prelul anumitor produse
ori remunerqrea anumitor servicii, autoritatea contractantd atribuie contractul de achizilie publicd/acordul-
cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic.

(2) In sensul dispoziliilor alin. (1), autoritatea controctantd stabileSte oferta cea mai avantajoasd din punct de
vedere economic pe baza criteriului de atribuire Si afactorilor de evaluare prevdzuli tn documentele achiziliei.

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu
dispoziliile alin. (2), autoritatea contractantd are dreptul de a aplica unul dintre urmdtoarele criterii de
atribuire:

a) prelul cel mai scdzut;
b) costul cel mai scdzut;
c) cel mai bun raport calitate-prel;
d) cel mai bun raport calitate-cost."

Pentru contractarea prestarii serviciilor se va proceda la incheierea contractului de achizilie publicd, la
executarea contractului, urm[rirea executdrii de cdtre reprezentanfii desemnafi ai autoritlfii contractante qi ai
operatorului economic, incheierea proceselor verbale de receplie, efectuarea plililor qi eliberarea documentului
constatator.
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