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DEPARTAMENT HSE 

SERVICIUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 
 

 

  

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE VACCINARE ANTIGRIPALĂ 

PENTRU ANGAJAȚII CONPET S.A.  

 

 

- Cod CPV 33651660-2 (Vaccinuri antigripale ) 

 

 

 

1. DATE GENERALE 

 

Denumirea organizației: CONPET S.A.; 

 

Adresa sediului central: Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiești, județul Prahova, tel.: 0244/401360; fax: 0244/516451; 

cod CAEN 4950; cod fiscal 1350020 

 

Obiectul de activitate: Activitatea CONPET S.A. constă în principal, în transportul țițeiului, gazolinei și 

etanului prin conducte  și / sau depozitarea acestora în rezervoare de stocare.  

         Activitatea CONPET S.A. este dispersată pe teritoriul a 24 de județe.  

         Societatea comercială CONPET S.A. este constituită conform Legii nr.15/1990, Legii nr.31/1990 și 

Hotărârii Guvernului nr.1213/1991, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ploiești sub nr. 

J29/6/1991 și are sediul social în România, localitatea Ploiești, Str. Anul 1848 nr.1-3, judeţul Prahova. 

         Vaccinarea sau imunizarea activă este o metoda de profilaxie împotriva bolilor infecțioase. 

          În vederea ocrotirii sănătății salariaților, angajatorul are obligația de supraveghere activă a sănătății 

lucrătorilor, prin controale periodice, pe cheltuiala sa, în vederea depistării existenţei / inexistenţei unei 

afecţiuni ce pune în pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă. 

 

 

 

 

 

http://www.sfatulmedicului.ro/Vaccinuri-si-vaccinari/imunizarea-este-mai-simplu-sa-prevenim-decat-sa-vindecam_816
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2. CERINTE TEHNICE 

 

2.1. Cerințe tehnice: 
 

• Prestarea serviciilor de vaccinare antigripală pentru un numar de 700 angajați ai CONPET S.A.; 

• Vaccinul utilizat va fi tetravalent (cu patru tulpini) și autorizat de Ministerul Sănătății; 

• Vaccinarea lucrătorilor se va realiza în punctele de lucru CONPET S.A. menționate în anexa 1; 

• Serviciile de vaccinare vor include deplasarea cu echipaj complet în punctele de lucru CONPET S.A., 

consultul, vaccinarea efectivă (seringa, vaccin, consumabile), precum și monitorizarea post vaccinare.  

( În anexa 1 atașăm lista cu numărul de lucrători din punctele de lucru  ale CONPET S.A., pentru care se 

solicită vaccinarea);  

 

2.2. Alte cerinte: 

• Prestatorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile sale asumate prin contract, unei 

terțe părți, fără să obțină în prealabil acordul scris al beneficiarului; 
 

 

 

3. CRITERII DE CALIFICARE A OPERATORILOR ECONOMICI  

• Certificat de la Registrul Comertului / Cod unic de înregistrare fiscală ; 

• Autorizație de Funcționare / Notificare privind certificarea conformității cu normele de igiena și sănătate 

publică; 

 

Resurse tehnice: Se solicită ca ofertantul să asigure resursele umane și materiale corespunzătoare. 

Resurse umane: Se solicită ca ofertantul să dețină personal medical de specialitate ce va participa la derularea 

contractului de prestare a serviciilor. 

 

 

4. Durata prestării serviciilor: termenul de prestare a serviciilor este de maximum 30 zile de la data semnării 

contractului. 

 

 

5. Nu se admit oferte alternative. 

 

 

6. Propunerea financiară  

 

           Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu prețul unitar pe vaccinare persoană. 

           Oferta va ține cont de distanțele ce trebuiesc parcurse până la punctele de lucru ale CONPET S.A. 

Cheltuielile aferente deplasării, precum și cazarea personalului prestatorului intră în sarcina exclusivă a 

acestuia. 

 

Prețul este ferm pe toată durata contractului.  
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Prețurile care se compară sunt prețurile totale.  

 

 

7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 

Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului spațiul pentru efectuarea serviciilor de vaccinare 

antigripală la fiecare locație din teritoriu. 

            Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului  lista cu punctele de lucru ale CONPET S.A., precum 

și numericul corespunzător fiecărei locații unde se va efectua vaccinarea.  

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2 

             Jr. Mădălina LUPEA 

 

 

 

 

                                                                                            ȘEF DEPARTAMENT H.S.E. 

                                                                                                 Ing. Mădălina MARUSSI 

      

 

 

 

 

                                                                         ȘEF SERVICIU PREVENIRE ȘI PROTECȚIE 

                                                                                                Ing. Mirela DAMIAN 
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