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CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

 

ANUNȚ 

Denumire: Achiziție directă - Servicii de prevenție și investigații medicale  în vederea 

organizării evenimentului de interes public  „Prevenție și investigații medicale în vederea 

depistării precoce ale cancerului de sân”   

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T. Comuna Dobroești, cu sediul în str. Cuza 

Vodă nr. 23, sat Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov. 

2.  SURSA DE FINANȚARE: bugetul local 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ (INCLUSIV TVA): 10.000 lei 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de prevenție și investigații medicale  în vederea 

organizării evenimentului de interes public  „Prevenție și investigații medicale în vederea 

depistării precoce ale cancerului de sân”  PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor din 

caietul de sarcini. 

6. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 DE ZILE 

7. DURATA CONTRACTULUI: - de la data  semnării contractului  până la finalizarea 

etapei de informare, detecție și consultații de specialitate, acolo unde este cazul, ce se va 

încheia cu un raport de activitate. 

9. CONDIȚII DE PLATĂ-  Prețul total va fi exprimat în lei și va fi varianta acceptată de ambele 

părți pentru serviciile de prevenție și depistare precoce ale cancerului de sân. 

10.TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 18.10.2022 

 Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

 Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA și cu TVA; 

 Oferta va cuprinde costul serviciilor mai sus menționate, se va  elabora şi prezenta astfel încât 

să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ. 

 

 

Compartiment Achiziții și Investiții, 

 

 

 

mailto:achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro
mailto:primariadobroesti@gmail.com
http://www.primariadobroesti.ro/


 
 
                                                                                                          

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 
Adresă: str. Cuza Vodă nr. 23, comuna Dobroești, județul Ilfov  

e-mail: achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro; tel. 031.405.50.15                   

                                                                                                                  

 

 

Adresa: comuna Dobroesti, str. Cuza Voda nr. 23, judetul Ilfov 
                                             e-mail: registratura@primariadobroesti.ro    -   website: www.primariadobroesti.ro   

  tel: 031.405.50.15; 031.405.50.16; 031.405.50.17; 031.405.50.18  

fax: 031.426.07.74 

Nr. înreg. 25770/12.10.2022 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

   

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

 Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor/lucrărilor. 

 Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratura@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

reprezentată legal  prin CONDU VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

Ansamblul cerințelor ce trebuiesc îndeplinite în formularea ofertei financiare în vederea 

prestării serviciilor de prevenție și investigații medicale necesare depistării precoce ale 

cancerului de sân. 

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

 H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

 Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

 HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

 

4.1. Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor. Conform 

studiilor, 80% dintre cancerele de sân sunt diagnosticate în fază avansată, stadiu în care 

tratamentul nu poate aduce vindecarea, ci doar prelungirea supraviețuirii. 

Educarea populaţiei întru prevenţie şi depistare precoce înseamnă o speranţă de viaţă 

mai mare pentru 90% dintre femeile diagnosticate. Obiectul reperului: Organizarea unui 

eveniment de informare cu privire la importanţa prevenţiei şi depistării precoce ale 

cancerului de sân. 

 4.2. În data de 06.11.2022, ora 10.30, în incinta centrului situat în strada Nicolae 

Bălcescu, nr. 13B, se dorește organizarea unui eveniment de informare cu privire la 

importanța prevenției și depistării precoce ale cancerului de sân pentru un număr de 50 

participanți, . 

  

5. CERINȚE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR 

 
În cadrul acestei acțiuni se vor avea în vedere următoarele: 

a) O prezentare de aproximativ 60 de minute privind prevenția și investigațiile necesare 

detectării precoce ale cancerului de sân, tehnica detecției leziunilor sânului prin 

autopalpare și reconstrucția mamară după mastectomie; 
b) Furnizarea de consultații de specialitate (examen clinic, procesul de autopalpare 

ghidat, anamneza factorilor de risc și ecografie mamară, acolo unde este cazul), 

pentru detectarea posibilelor afecțiuni ale sânului și îndrumarea către următoarele 

investigații, acolo unde este cazul. 
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c) Evenimentul se va desfășura pentru un număr de maxim 50 de participanți. 

 

5.1 RECEPŢIA SERVICIILOR  

 

La finalul acestei acțiuni, prestatorul va justifica efectuarea serviciilor mai sus detaliate printr-

un raport de activitate.  

 

6. OFERTA DE PREȚ 

 

Oferta se va trimite la sediul autorității contractante, cu denumirea achiziției și va conține 

propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, de asemenea ofertantul va prezenta copii după 

actele privind sediul și adresa firmei, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, cod fiscal, 

telefon, fax, e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali și nu în ultimul rând contul 

de Trezorerie pentru plata serviciilor.  

Aplicandu-se criteriul de evaluare “pretul cel mai scazut”, se precizează în mod expres 

faptul că cerințele impuse vor fi considerate  ca fiind minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate 

în considerare în masura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.  

Nu se vor acorda avansuri de plată.  

 

7. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

 

Încheierea contractului se consideră finalizat în urma încheierii procedurii de achiziție 

directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind 

achiziţiile publice şi cu Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Se va utiliza cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 

noiembrie 2007 care asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului: 

 Cod CPV: 85140000-2 - Diverse servicii de sănătate 

  

8. MODALITATEA DE PLATĂ  

 

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 90 zile de la 

înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul platformei 

Ro  e- Factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită de raportul de 

activitate aferent serviciilor prestate. 

 

Întocmit, 
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