Anunţ privind achiziţia de
“SERVICII DE MEDICINA MUNCII”
Cod CPV: 85147000-1 (servicii de medicina muncii)
SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu sediul în Satul Jilava, Comuna
Jilava, Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, înregistrată în
Registrul Comertului sub nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare
RO12782806, anunţă organizarea procedurii de prospectare a pietei – Studiu al
pietei pentru achizitionarea de servicii de medicina muncii utilizate în cadrul
implementarii proiectului “Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii” finanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si
intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.
Serviciile de medicina muncii urmeaza sa se desfasoare in luna martie 2011.
Durata prognozata de achizitor pentru desfasurarea serviciilor de medicina
muncii este de minimum 33 de ore. Serviciile de medicina muncii vizeaza
asigurarea unui control medical de specialitate pentru un numar de 33 de
angajati ai achizitorului, in vederea depistarii unor eventuale simptome de boli
profesionale sau de boli legate de profesiune care le pot afecta sanatatea, viata,
activitatea, respectiv o verificare medicala completa a celor 33 de angajati astfel
incat sa raspunda din punct de vedere al sanatatii cerintelor activitatii
desfasurate.
Lista investigatiilor medicale solicitate in cadrul cabinetului de medicina muncii:
1. Evaluare stare generala de sanatate
2. Examene paraclinice
3. Pachet analize de laborator
Examenele paraclinice se constituie din:
- EKG
- Audiometrie
- Spirometrie
- Exament oftalmologic
- Examen neurologic
- Testare psihologica
Pachet analize de laborator se constituie din:
- Hemoleucograma completa
- Glicemie
- Colesterol total
- Trigliceride
- Transaminaze
- Uree
- Sumar urina
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai mic.

Toate informaţiile privind achiziţia, inclusiv caietul de sarcini, se pot obţine în
urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 021/493.05.00,
fax 021/493.05.02, e-mail : office@analkoaluminium.ro,
analkodakas@yahoo.com. Persoana de contact: Catalina Gheorghe. Ofertele se
depun la sediul societăţii. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 23
august 2010, ora 16.00. Limba de redactare a ofertei este limba română.
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