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pentru contractul privind asigurarea de
,rSericii medicale de urgenta pentru pasageri si pentru personalul
din cadrul Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava"
Servicii solicitate:
Servicii medicale de urgenta pentru pasageri si pentru personalul din cadrul t\eroportului
"Stefan cel Mare" Suceava precum si pentru personalul institutiilor si operatorilor
economici care isi desfasoara activitatea in perimetrul Aeroportului.
Obligatii generale ale prestatorului:
- Serviciile medicale trebuie prestate la standardele si/sau performantele legale in vigoare;
- Prestatorul trebuie sa supravegheze prestarea serviciilor si sa asigure resursele umane
cerute pentnr executarea contractului;
- Sa utilizeze instrumentarul din dotarea cabinetului precum si medicamentele /substantele
/materialele aflate pe stoc, conform normelor in vigoare;
- Prestatorul'va fi deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu obligatiile
pe care si le va asuma prin contract si reglementarile legale in vigoare;
- Prestatorul va fi deplin raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractrului;
- Sa prezinte lunar, in scris, conducerii aeroportului, necesarul de consumabile de natura
medicala si trirotica, pentru executarea contractului in mod normal;
- Sa inainteze lunar, in scris, un proces-verbal centralizator, in vederea receptiei, cu toate
serviciile medicale efectuate si consumabilele utilizate. Acesta va fr avizat din partea
Aeroportului "Stefan cel Mare" Suceava de catre persoana responsabila desemnata de
conducerea aeroportului si va fi utilizat ca document financiar contabil justificativ;
- Sa intocmerasca si sa pastreze evidentele cu privire la prestarile activitatilor medicale in
registre, pana. la expirarea valabilitatii contractului.
Servicii medicale de prestat:
- Asigurarea asistentei medicale de urgentii pentru pasageri, pentru personalul aeroportului,
pentru operatorii economici si alte entitati care isi desfasoara activitatea in aria administrata
de catre Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava;
- Asigurarea asistentei medicale pentru persoanele cu mobilitate redusa sau dizabilitati, de la
sosirea pe Aeroport pana la imbarcarea acestora in aeronava sau de la debarcarea din
aeronava pana ce acestea parasesc incinta aeroportului. In acest sens personalul prestator al
serviciilor medicale va fi instruit referitor la tehnicile de imbarcare si debarcare din aeronave
ale persoanelor cu mobilitate redusa;
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in vederea respectarii cerintelor impuse prin hotarari
si ordonante
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?l:f:*,rfl.,l l3r:T*lyi Aeroportului,, Stefan cel Mare,, Suceava;
- Resuscitarea cardio-respiratorie;
- Plagi, arsuri, traumatisme, sangerari acute;
- Colica. renala si biliara;
- Varsaturi
-- sindrom acut;
- Diaree,;
- Eipsta.xis
- hemoragie nazala;
- Crizade HTA;
- Lipotimie
-- pierderea constientei;
- Dispnee
Jlipsa acuta de aer;
- Dureri precc,rdiale;
- Hipertermie. hipotermie;
- Lumbago acut;
- Alergii, eruprfii tegumentare brusc instalate;
- Colaps, soc;

Sen'iciile solicitate se.refera la personalul angajat al Aeroportului ,'stefan
cel Mare,,
Suceava, pasetgeri si angajati ai insiitutiilor si op"eiatorilor
economici car.e isi desfasoara
activitatea in perimetrul aeroportului. Serviciile ,o. fi prestate
in perioada 24 septembrie
2020 - 24 septembrie 2021.
ConsultatiLile de specialitate se vor efectua la cabinetul
medical din cadrul Aerroportului
"Stefan cel Mare" Suceava.
Serviciile se vor presta in oricare din zilele saptamanii, inclusiv
sambata si dlumi.nica si
sarbatorile le1;ale, in functie de necesitatile beneficiarului.
Beneficiarul sen,ziciilor va
transmite catrer prestator, pana cel tarziu 25 ale lunii, gaficul
serviciilor necesar a fi p.restate
pentru luna unnatoare.
NumLarul cle ore necesar a fi prestate, nu va putea depasi
numarul de ore lucratoare pentru
luna respectivar (in total maxim 2100 ore cle prestari servicii pentru
o perioada de 12) luni).
Baza Iegala

:

Hotararea nr' 791 din 08 iulie 2009
privind conditiile pentru certificarea aerpporturilor
- aerian international;
civile intemationale sau deschise traficului
Hotararile si Ordonanetele guvernului privind gestionareapandemiei
de COV1D-I9;
CodulAerian din 2020 (Legea nr.2l/2020) I publicatlnMonitoruloficial
w.1t22din 19
martie 2020, Cap. 5, Art.29.
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