CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI
(SERVICII CONSULTANTA- SELECTIE FIRME)

ROMÂNIA
Reforma Sectorului Sănătății –Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate
Număr împrumut: 8362 RO
Titlul activităţii: Servicii de Expertiză tehnică şi servicii de proiectare pentru "Clădire nouă
pentru o unitate suplimentară pentru anestezie şi terapie intensivă la Institutul Clinic
Fundeni"
Numărul de referință. (Conform Planului de achiziții): CS / 1/4
Această solicitare de exprimare a interesului urmează Comunicării generale privind achizițiile publice
pentru acest Proiect, care a apărut în publicația United Nations Development Business Nr. WB276306 / 15 din 15 iunie 2015.
Reforma Sectorului Sănătății –Proiect pentru Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar
este un împrumut convenit care va fi implementat pe o perioadă de trei ani și care va finanț a
lucrări de construcț ii civile, achiziț ia de bunuri, asistenț ă tehnică și activităț i de formare.
Obiectivul principal al Proiectului este de a îmbunătăți accesibilitatea, calitatea și eficiența
serviciilor de sănătate din România.
Componenta 1 va sprijini raționalizarea serviciilor medicale prin consolidarea spitalelor cheie
care vor deveni coloana vertebrală a rețelei spitalicești. Proiectul va sprijini serviciile medicale
selectate în 7 spitale regionale de urgență, 44 spitale județene și aproximativ 15 spitale regionale, ca
etape critice pentru:
(a) a redefini rolul spitalului în cadrul sistemului de sănătate;
(b) a îmbina serviciile și a reducere numărul de spitale cu un singur scop; și
(c) a îmbunătăți calitatea asistenței medicale în spitalele care funcționează în mai multe clădiri, prin
mutarea acestora într-o singură clădire, cu o platformă integrată de diagnosticare și intervenție.
Componenta 1 include lucrări de modernizare și extindere a unor departamente / secții ale
spitalelor selectate pentru îmbunătățirea serviciilor medicale în: teatre de operație, unități de terapie
intensivă, unități de arși, unități de radioterapie, servicii de urgență și diagnosticare (imagistică
medicală).

Ministerul Sănătății a identificat spitalele care vor face parte din rețeaua strategică în care
se vor concentra investițiile în infrastructură, în conformitate cu viziunea sa de dezvoltare și
prioritizare a investițiilor în sectorul asistenț ei medicale pentru perioada 2014-2020, în
scopul de a contribui la atingerea obiectivului de performanță propus pentru acest nivel de
servicii. Tipurile de măsuri luate în considerare pentru anumite categorii de spitale depind
de poziția lor în ierarhia instituțiilor medicale din România cu paturi (la nivel național,
regional, județean și local), dar și de semnificația spitalelor tradiționale care beneficiază de
personal medical calificat.
Serviciile de consultanță ("Serviciile") includ:
Expertiză tehnică şi servicii de proiectare pentru "Clădire nouă pentru o unitate suplimentară
pentru anestezie şi terapie intensivă la Institutul Clinic Fundeni"
Obiectul contractului este de a pregăti:
planul funcţ ional al clădirii noi având în vedere prevederile Ordinului nr.
1500/2009 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcț ionare a secţ iilor
şi departamentelor de anestezie şi îngrijire intensivă în unităţ ile sanitare, având în
vedere structura existentă a secţ iei clinice ATI III şi propunerea de extindere a
Componentei cu paturi
- documentaț ia tehnică și economică necesară pentru a construi o "Clădire nouă
pentru o unitate suplimentară pentru anestezie şi terapie intensivă la Institutul

Clinic Fundeni" în conformitate cu dispoziţ iile legale relevante locale / UE în
vigoare şi cele mai bune practici.
Documentația tehnică și economică pentru proiectul de investiții mixte va fi pregătită în următoarele
etape:
a) Studiu de pre-fezabilitate
b) Expertiza tehnică pentru conectarea cu clădirea existentă
c) Studiul energetic
d) Studiu de fezabilitate (FS)
e) Proiect de autorizare a lucrărilor de construcț ii (PAC)
f) Proiect tehnic, detalii de implementare și caietul de sarcini pentru lansarea
licitaț iei de construcț ie.
Având în vedere evaluarea situației actuale, evaluarea nevoilor spitalului și analiza opțiunilor
disponibile, prima etapă va consta în implementarea Planurilor funcționale pentru noua clădire.
Durata proiectului de execuție tehnică este de aproximativ 8 (opt) luni de la semnarea contractului.
Conț inutul documentaț iei trebuie să respecte reglementările relevante actuale, adică HG
nr. 907/2016 privind pregătirea și conț inutul cadrul al documentaț iei tehnico-economice referitoare
la obiectivele / proiectele de investiț ii finanț ate din fonduri publice, Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea lucrărilor de construcț ii, Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 privind aprobarea
normelor de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcț ii, cu
modificările ulterioare.
Ministerul Sănătății ar dori să contracteze o firmă de consultanță cu experiență dovedită în proiectarea
spitalelor.
Firma de consultanță trebuie să aibă experiență profesională în dezvoltarea de proiecte de lucrări
civile de cel puțin 10 ani, experiență profesională în domeniul expertizei tehnice în domeniul
construcțiilor civile în ultimii cinci ani și experiență specifică în proiectarea spitalelor în ultimii cinci
ani.
Firma de consultanță trebuie să furnizeze o listă cu cel puțin trei clienți (inclusiv informații de contact
pentru a verifica referințele), menționând bugetul proiectului, perioada derulării și activitățile
întreprinse
în
timpul
implementării
proiectului.
În mod evident, consultantul și conducătorul echipei sale sunt deja familiarizați cu condițiile specifice
ale serviciului de sănătate și asistență medicală din România și legislația în vigoare.
Consultantul va propune personal permanent cu experiență, de preferință în discipline legate de
proiectarea în domeniul sanitar pentru a asigura calitatea serviciilor. În special, pentru planificarea
construcțiilor spitaliceşti și echipamentelor medicale, este necesară o expertiză medicală și, prin
urmare, este solicitată.
Echipa de experți contractată va fi compusă din:
a) Un arhitect desemnat în calitate de Coordonator –șef de proiect, cu Diplomă
universitară în arhitectură și masterat / sau superior în planificarea și proiectarea
facilităț ilor de sănătate și experienț ă în proiectarea spitalelor în ultimii 3 ani sau cel puț in
10 ani de experienț ă profesională în proiectarea facilităț ilor legate de spitalele
b) Expert tehnic autorizat pentru lucrări civile cu cel puțin 10 ani de experiență în acest
domeniu
c) Auditor energetic certificat pentru lucrări civile, cu o diplomă universitară în ingineria
construcțiilor / instalații cu cel puțin 3 ani în elaborarea certificatelor de performanță
energetică în domeniul sănătății
d) Inginer proiectant structural, diplomă universitară în inginerie, cel puțin 5 ani de experiență
în proiecte legate de spitale
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e) Proiectanți - instalatori (Sanitare, încălzire, ventilație - aer condiționat, electrice, gaze
naturale, gaze medicale) studii universitare de inginerie și cel puțin 5 ani de experiență în
proiecte legate de spitale
f) Inginer Biomedical sau echivalent cu masterat în Planificarea și proiectarea instalațiilor
medicale sau echivalent într-un domeniu conex și experiență profesională în pregătirea
specificațiilor tehnice și a documentelor de licitație pentru echipamentele spitalicești medicale
și nemedicale.
g) Inginer financiar construcții cu o diplomă universitară în domeniul ingineriei construcțiilor
și o experiență de cel puțin 5 ani în proiecte de lucrări civile
Toți experții cheie din echipa Consultantului trebuie să aibă experiență în planificarea spitalelor.
Ministerul Sănătății prin intermediul Unității de Management al Proiectului Reformei Sectorului
Sănătății - Îmbunătățirea calității și eficienței asistenței medicale invită toate firmele de consultanță
eligibile să-și exprime interesul pentru furnizarea acestor servicii.
Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și
experiența relevantă pentru a efectua serviciile.
Consultanții nu ar trebui să aibă nici interese nici conflicte cu Ministerul Sănătății în ultimii trei ani.
Expresiile de interes trebuie să furnizeze informații care să ateste că firma de consultanță este
calificată să efectueze serviciile enumerate mai sus, și anume:


Calificări generale: activitatea de bază și anii de experiență, serviciile de prezentare, adresa,
informațiile de contact și țara de înregistrare etc.



Experiența specifică a firmei de consultanță în domeniul respectiv: numărul de ani de
experiență profesională, descrierea misiunilor similare anterioare, referințele, experiența în
condiții similare, etc.



Disponibilitatea unui personal specializat adecvat pentru îndeplinirea misiunii: calificări și
experiență de bază ale experților, ani de experiență în domeniile de mai sus etc.

Criteriile de listă scurtă sunt:

Calificări generale ale firmei de consultanță - maximum 30 de puncte;

Experiența specifică a firmei de consultanță în domeniul misiunii - maxim 50 de puncte;

Disponibilitatea unui personal specializat adecvat pentru îndeplinirea misiunii - maximum 20
de puncte.
Trebuie remarcat faptul că, în acest moment, este necesară doar confirmarea disponibilității
personalului cu calificarea corespunzătoare. Nu sunt necesare CV-uri, deoarece acestea vor fi evaluate
în momentul evaluării propunerilor tehnice ale consultanților din lista scurtă.
Se atrage atenția consultanților interesați asupra punctului 1.9 din Ghidul Băncii Mondiale: Selectarea
și angajarea consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și a creditelor și granturilor IDA de către
debitorii Băncii Mondiale, din ianuarie 2011 ("Ghidul consultanților"), care stabilește politica Băncii
Mondiale privind conflictul de interese.
Consultanții pot să se asocieze cu alte firme sub forma unei asocieri sau subcontractante pentru a-și
îmbunătăți calificările. În cazul unei asocieri toți membrii acesteia vor fi evaluați împreună în scopul
includerii pe lista scurtă și vor fi răspunzători în mod solidar pentru cesiune și vor semna contractul în
cazul atribuirii acestuia asocierii respective.
Consultanții ar trebui să indice în mod clar dacă Exprimarea Interesului este prezentată în calitate de
asociere sau altfel. Exprimările neclare ale intereselor în ceea ce privește "în asociere cu" și / sau "în
afiliere cu" și altele nu pot fi luate în considerare pentru includerea pe lista scurtă. Experiența și
referințele sub-consultanților nu vor fi luate în considerare în evaluarea Exprimărilor de interes.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu Selecția pe baza metodei Calificarea Consultanților
(CC) stabilită în Ghidul consultanților.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de program (de la 09:00 la
17:00).
Expresiile de interes trebuie transmise în scris la adresa de mai jos (personal sau prin poștă, prin fax
sau prin e-mail) până la 15.08.2017, la orele 1700 (ora locală).
Ministerul Sănătății - Reforma Sectorului Sănătății
Unitatea de management a Proiectului Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănătate
In atenția: Dl. Mircea Sorin Zaharcu
Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, Etaj 2, camera 236, Sector 1, 010024, București, România
Tel: 0040213072590
Fax: 0040213072587
E-mail: sorin.zaharcu@ms.ro și eugenia.petrescu@ms.ro
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