Nr. 9281/25.03.2020
CAIET DE SARCINI
1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, adresa: Strada Calea București, nr. 23-25
Telefon:0268-320022/ int. 265, 0372-676265, fax:0372-676352 (persoană de contact Gabriela Stoica - tel. 0724.461.405)
2. Obiectul Achiziției:
Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția publică de servicii având ca obiect ” Servicii
medicale de transport sanitar asistat cu ambulanțe de tip/B1/B2
 (Servicii medicale de transport sanitar asistat cu ambulanțe de tip B1/B2 de
luni -vineri;
 Servicii medicale de transport sanitar asistat cu ambulanțe de tip B1/B2 în
weekend”
Cod CPV: 85143000-3- Servicii de ambulanță
3. Scopul organizării Procedurii:
Încheierea unui acord-cadru, pe baza căruia vor fi atribuite contracte subsecvente de servicii
medicale de transport sanitar asistat cu ambulanțe de tip B1/B2.
Obiectul contractului de servicii il reprezintă efectuarea de investigații/servicii medicale
de transport sanitar asistat al pacienților necritici pentru consultații interdisciplinare și transport
al probelor biologice între următoarele pavilioane ale Spitalului Clinic Județean de Urgență
Brașov: Pavilion Central-str.Calea București nr.25, Pavilion Astra-str.Calea București nr.2,
Pavilion Mârzescu-str.Cuza Voda nr.28, Pavilion Tractorul-str.Olteț nr.5, în fiecare zi de luni
până duminică în intervalul orar 8:00-20:00.
Perioada medie de staționare a ambulanței pentru un consult este de 45 minute iar pentru
transport probe biologice este de 0 minute.
Numărul mediu de solicitări într-o zi de luni până vineri este de aproximativ 25.
Numărul mediu de solicitări în zilele de weekend (sâmbătă și duminică) este de
aproximativ 5.
Prestarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini se va face cu profesonalismul cuvenit
angajamentului asumat, fiind răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de
prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului încheiat.
Serviciile vor fi efectuate în baza acordului cadru de prestări servicii ce se va încheia cu
ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare, criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
Serviciile se vor executa numai în baza solicitărilor autorității contractante în baza
programărilor prin dispecerat.

Serviciile vor fi onorate astfel:
 pacienții vor fi programați prin dispeceratul beneficiarului; programarea se va face
telefonic;
 transportul se efectuează pentru pacienți adulți, ambulanța așteptând pentru consult,
investigație sau transfer timp de 45 minute, timp în care se va hotărî daca pacientul
rămâne sau nu internat.
 să preia pacientul de pe secție din orice locație a beneficiarului, să asigure personal de
transport, să aștepte pacientul până la terminarea consultului, investigației și să îi asigure
suport vital în caz de nevoie pentru pacientul asistat;
 să predea pacientul pe secția de unde a fost preluat în cazul pacientului asistat.
Pentru situațiile în care cu aceași ambulanță sunt transportați mai mulți pacienți în cadrul
aceleași deplasări, se va considera și va fi decontat un singur transport.
Capacitatea tehnică și/sau profesională:
 documente care să ateste asigurarea de răspundere civilă privind persoanele transportate
cu fiecare mijloc de transport destinate prestării acestor servicii, a ofertantului-răspundere
civilă auto față de terți;
 mijloacele de transport folosite în derularea executării serviciilor medicale de transport
sanitar trebuie să fie autorizate de organisme acreditate legal;
 mijloacele de transport trebuie să fie înmatriculate legal de autoritățile competente și să
aibă cel puțin asigurările obligatorii cerute de autoritățile competente;
 documentele din care să rezulte ca autovehiculele utilizate în derularea contractului sunt
omologate cu Ambulanța tip B1/B2;
 să dețină o autorizație de funcționare privind practicarea serviciilor de asistență medicală
de urgență și transport medical asistat, emisă de către Ministerul Sănătății;
Plata se va efectua de către unitatea beneficiară cu ordin de plată în termen de 60 de zile de la
data primirii facturii în original.
Factura va fi însotiță de copia fișelor de transport medical, aprobate care să conțină: numele
pacientului, C.N.P., secția și medicul care a solicitat transferul la unul din pavilioanele
S.C.J.U.Bv.
Procedura de predare-preluare a pacienților necritici
Procedura de predare-preluare a pacientilor necritici, internați în unitãtile sanitare ale
beneficiarului si care necesita transport interclinic sau la o alta clădire aparținând unității sanitare
în care sunt internați, în vederea transferului definitiv, a efectuării unor investigații sau în
vederea efectuării unor consulturi de specialitate.
NOTA: Cantitățile vor fi în funcție de necesitățile autorității contractante și fondurile alocate
cu aceasta destinație.
1.Solicitãrile vor fi efectuate de către beneficiar, telefonic, cu maxim 48 de ore înaintea efectuãrii
transportului și minim 24 de ore înaintea efectuării acestuia, în intervalul orar 08:00 – 15:00 la
numărul de telefon ce va fi specificat ulterior în contractul subsecvent.
Solicitarea telefonicã va conține numele pacientului, vârsta și greutatea reala a acestuia, mijlocul
necesar transportului (targa sau scaun, ținând cont de faptul cã la alegerea scaunului, acest lucru
presupune ca pacientul să pășească și să reușească să se urce, ajutat, în ambulanță), secția de
unde va fi preluat si locul si sectia unde va fi predat sau unde urmeazã sã fie consultat, precum si
alte informatii solicitate de cãtre prestator
2. Cererea de solicitare scrisã, formulatã pentru pacientul necritic, trebuie sã contină: numele
medicului care solicită consultul/transferul pacientului și parafa acestuia, denumirea locului,

adresa de unde/până unde se transportã, având menționat și numele medicului cu care s-a
convenit primirea pacientului la consult sau transfer, precum și data și ora programării; numele
pacientului și CNP-ul acestuia;
3. Beneficiarul trebuie sã aibã în vedere la solicitarea transportului, faptul cã autosanitarele nu
pot staționa mai mult de 15 minute la preluarea – predarea pacienților atât la beneficiar cât și la
locul unde se transportã pacientul, pentru consult sau transfer, în vederea optimizării timpului
acordat fiecărei solicitări și pentru a putea respecta programãrile următoare pe care echipajul le
are. Scopul optimizării timpului este de a putea răspunde cât mai multor solicitări și de a respecta
orele programărilor.
4. Preluarea-predarea pacienților de la / la beneficiar și de la echipajul de ambulanță se va
efectua pe secția unde pacientul se află cazat. Personalul prestatorului poate solicita ajutorul
personalului beneficiarului în situațiile în care, accesul în salon este îngreunat/parțial restrictionat
de mobilierul salonului sau pacientul este complet imobilizat. În cazul pacienților complet
imobilizați, echipajul ambulantei trebuie sã fie ajutat la preluarea – predarea pacientului de cãtre
personalul beneficiarului sau al tertului de unde / unde se transportã pacientul;
5. Predarea pacientilor de la / la beneficiar si de la/ la echipajul de ambulanță se va efectua astfel
a) autosanitara ajunsã la spital, va opri în locul asigurat de spital în vederea preluării pacientului;
b) pacientul și documentele specifice prevăzute, în contract vor fi predate – preluate de la /la
beneficiar și de la / la echipajul de ambulanță de către personalul de pe secție delegat de
beneficiar;
c) pacientul va fi îmbrăcat și pregătit pânã la sosirea echipajului de ambulanță care urmeazã să îl
preia;
d) echipajul ambulanței se va deplasa pe secția unde pacientul se aflã cazat, cu mijloacele de
transport specificate în solicitare (targă sau scaun), de unde va prelua pacientul și documentele
medicale specifice. În cazul pacienților supraponderali, echipajul poate solicita ajutorul și
mijloacele de transport ale beneficiarului sau ale terțului ;
e) pacienții transportați de la alte pavilioane ale beneficiarului sau spitale terțe în vederea
consultului, va urma procedura de predare – preluare descrisã mai sus;
f) în cazul consultului imagistic, personalul prestatorului nu are obligația și nici dreptul de a
însoți / supraveghea pacientul în cabina și în timpul de acționare a razelor;
NOTĂ: Pe perioada Stării de Urgență referitoare la Infecția Covid-19, echipajul ambulanței
își va lua toate măsutile necesare de precauție (echipament de protecție: Combinezon, mască
specifică, mănuși), pentru a preveni vreo infecție ce poate fi rezultatul unei infecții de orice fel
dar mai ales pentru a preveni infecția cu noul Virus Covid 19.
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