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ANUNT DE PARTICIPARE 

 

 Proiect: „CALITATE ŞI INOVARE ÎN SERVICII MEDICALE DEDICATE PACIENŢILOR CU 

DIZABILITĂŢI NEUROLOGICE”, Cod SMIS 114699, POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 - 

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea 

crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, contractul de finanțare 

nr. 1821/13.04.2018. 

 Solicitant finantare: NEUROLOGY CLINIC SRL.  

- Contract de furnizare bunuri: “Licenta program software medical” 

Descriere: 

Licenta program informatic specific activitatii medicale: 

- compatibil cu softul medical 

- optimizarea fluxului clinicii medicale prin gestiunea eficienta a programarii pacientilor, inregistrarea 

serviciilor presetate si facturare electronica, prelucrare informatica automata a datelor si a rapoartelor 

electronice 

- specific clinicilor medicale care desfasoara activitate privata exclusiv, dar si in relatie contractuala cu 

Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (contracte de tip CLN, CMG, PRM, RCA, acte aditionale si 

servicicii paraclinice). 

- Include pentru o perioada de minim 3 ani: suport telefonic de tip call center, interventii remote prin 

Internet, update-uri ale aplicatiei, actualizari legislative. 

Cantitate: 1 buc. 

 Durata contractului: 6 luni. 

 Forma de plata: livrare / la termen, conform conditiilor contractuale 

 Pretul contractului este ferm si nu poate fi ajustat. Valoarea estimata: 36.766,00 LEI la care se adauga 

TVA de 19% in valoare de 6.985,54 LEI, in total 43.751,54 LEI. Divizare pe loturi: nu. 

 Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: 16.07.2019, ora 18.00, la sediul achizitorului din 

Municipiul Constanţa, Bd. Tomis, nr. 234, Bl TD15, Sc B, ap 21, jud. Constanţa. Tel. 072 331 69 72.                 

E-mail: fonduri@neurologyclinic.ro. 

 Organizarea procedurii se realizeaza conform Ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene. Toate informatiile cu privire la procedura de 

participare (specificatii tehnice si documente necesare) pot fi consultate via www.fonduri-ue.ro, 

www.neurologyclinic.ro sau pot fi obtinute la datele de contact mai sus mentionate. 
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