SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, TRANSPORT, TEHNIC
Bucureşti, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 5, cod poştal 020983
Telefon/fax: 021/210.10.39
Email: dr_ion_stoia@yahoo.com
Număr în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal 5994

Nr. Inreg. 729/II/29.03.2018

APROBAT.
Manager,
Conf. dr. Catalin Codreanu

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
pentru achizitia publica de

SERVICII DE CATERING
CPV 55523000-2

2018

Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr.Ion Stoia"

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. Autoritatea contractantă
Denumire: CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE “Dr.ION STOIA”
Adresă: Str. Thomas Masaryk, nr.5, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod poştal:
Ţara:
400158
ROMANIA
Persoana de contact:
Telefon: 021.210.10.39 ; 021.211.68.48
Sef Serviciu AAATT
Anda Stefanescu
tel 021.210.10.39
E-mail: dr_ion_stoia@yahoo.com
Fax:021.210.10.39
Adresa/ele de e-mail : dr_ion_stoia@yahoo.com
Adresa Autoritatii contractante: Strada Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti.
Adresa la care se vor prezenta ofertele: B-dul Ion Mihalache nr. 11-13 Centrul Clinic
de Boli Reumatismale “Dr. Ion Stoia” – Ambulatoriu (etaj 1 –Secretariat)
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice
□ servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel □ apărare
regional sau local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ afaceri economico-financiare
□alte institutii guvernate de legea publică X sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie
□ construcţii şi amenajări teritoriale
internaţională
□ protecţie socială
□ altele SPITAL
□ recreere, cultură şi religie
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante
da □
nu X
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
B-dul Ion Mihalache nr. 11-13 Centrul
Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion
Stoia” – Ambulatoriu, tel/fax 021.210.10.39
Intre orele 8:00 si 15:00. (etaj 1 –
Secretariat)

I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale
contractului ce urmează a fi atribuit
Fonduri proprii

După caz, proiect/program finanţat din fonduri
comunitare da □ nu X

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE PREPARARE SI FURNIZARE HRANA
II. 1.2) Locul de livrare
- Sectiile din cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale « Dr. Ion Stoia”, cladirea C1, str.
Thomas Masaryk, nr.5, sector 2, Bucuresti
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă □
Principala locaţie a lucrării
__________________
Cod CPV □□□□□□□□

(b) Produse

□

(c) Servicii

X

Cumpărare
□
Leasing
□
Închiriere
□
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

Principalul loc de
livrare
Cod CPV □□□□□□□□

Servicii de catering pentru alte
societati sau institutii
Cod CPV 55523000-2
- Sectiile din cadrul Centrului Clinic
de Boli Reumatismale « Dr. Ion
Stoia”, str. Thomas Masaryk, nr.5,
sector 2, Bucuresti

Servicii hoteliere si
restaurante

II.1.3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui acord-cadru :
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru
Durata contractului: pana la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act
aditional pana la data de 30.04.2019 in limita fondurilor bugetare alocate si a
necesitatilor spitalului
II.1.5) Divizare pe loturi
II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate

da

nu X
da □

nu

X

II.1.7) Valoare estimata máxima, pentru o perioada de 12 luni este de 502.200,48 lei cu TVA,
din care 397.200 lei cu TVA – alocatia de hrana si 105.000,48 lei cu TVA valoarea prestarii
de serviciu pentru 36.972 ratii zilnice de hrana, din care, 31.476 regim comun si medic de
garda si 5.496 regim diabet si hepatic. Pretul estimat pentru prestarea de servicii de catering
pentru un pacient internat /zi este de 2,60 lei fara TVA
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

da□
da□

nu X
nu X

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată Licitaţie deschisă
Negociere cu anunţ de participare
□
Licitaţie restrânsă
□ Negociere fără anunţ de participare
□
Licitaţie restrânsă accelerată
□ Cerere de oferte
□
Dialog competitiv
□ Concurs de soluţii
□
Anunt publicitate X
Achizitie Directa
IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică da □
nu X
IV.3) Legislaţia aplicată : legislaţia în vigoare privind achiziţiilor publice – Legea 98/2016;
Hotararea 395/2016, alte acte normative Ordin ANAP (vezi www.anrmap.ro)

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Neîncadrarea în prevederile
Cerinta minima obligatorie
art.164, 165 si 167 din Legea
1. Se solicită prezentarea declaratiilor privind
98/2016
neincadrarea in situatiile prezentate la art.
164, 165 si 167 din Legea 98/2016 Solicitat X
Nesolicitat □
2. Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea
obligaţiilor catre bugetul de stat, care atesta
inexistenta de obligatii bugetare restante la data
desfasurarii procedurii de achizitie – Mod de
prezentare original sau copie certificata pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampila
3. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale,
eliberat de Primarie, din care sa reiasa ca ofertantul
nu inregistreaza debite la data desfasurarii procedurii
de achizitie – Mod de prezentare original sau copie
certificata pentru conformitate cu originalul, cu
semnătură şi ştampila
In cazul unei asocieri , aceste declaratii si
certificate trebuie sa fie prezentate de catre
fiecare asociat
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Solicitat X
Nesolicitat □

Cerinte minime obligatorii
- Certicat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul
CAEN 562- valabil la data deschiderii ofertelor
- Certicat de inregistrare de la Oficiul Registrului
Comertului,
Mod de prezentare - original sau copie certificata
pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi
ştampila

In cazul unei asocieri , aceste certificate trebuie
sa fie prezentate de catre fiecare asociat
Persoane juridice /fizice străine
Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
Solicitat X
Nesolicitat □ punct de vedere profesional.
V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia
Cerinta minima obligatorie
economico-financiară
- Fisa de informatii generale cuprizand si cifra medie
de afacerii pe ultimii 3 ani- Formuralul nr 3
Solicitat X
Nesolicitat □ Mod de prezentare original
V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea
Cerinta obligatorie
tehnică
- Lista principalelor prestari de servicii pentru ultimii 3
ani
Solicitat X
Nesolicitat □ Cerinta minima- minim 3 beneficiari pentru care s-au
prestat servicii zilnice, dintre care, obligatoriu una
trebuie sa fie unitate sanitara cu paturi, pentru care

s-au prestat servicii de preparare si furnizare hrana
pentru pacientii internati- minim 12 luni. Livrările de
produse/prestarile de sevicii se confirmă prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de către clientul
beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client
privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu
are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din
partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse
se realizează printr-o declaraţie a operatorului
economic.
Formular nr. 4
- declaratie care contine informatii privind dotarile
specifice, utilaje, echipamente, mijloace de transport,
alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa
le utilizeze pentru indeplinirea contractului
- declaratie pe propria raspundere care contine
informatii privind numarul mediu al personalului
angajat, in ultimii 3 ani, personal de specialitate
( minim un angajat specialist in nutritie, asistent
dietetician sau inginer de industria alimentara, pentru
care se va prezenta contractul de munca, care poate
fi full time sau part-time si actul care valideaza
calitatea de nutritionist ), numarul si pregatirea
persoanele responsabile direct pentru indeplinirea
contractului.
Nota : Documentele vor fi prezentate in ordinea
ceruta mai sus , vor fi numerotate si insotite de
opis .
Informaţii privind subcontractanţii
Solicitat □
Nesolicitat X

- Nu e cazul

V.5) Standarde de asigurare a calităţii
Cerinte obligatorii
Solicitat X
Nesolicitat □
- Certificat privind Sistemului de Implementare a
Managementului Calitatii pentru societate, pentru
activitatea de catering - valabil la data deschiderii
ofertelor
- Certificat HACCP–CODEX ALIMENTARIUS SR EN
ISO 22000:2005 sau echivalent (Siguranta
Alimentelor valabil la data deschiderii ofertelor
- Aprobarea Sanitara veterinara sau pentru Siguranta
alimentelor a activitatii de catering, eliberata de
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara- valabila la
data deschiderii ofertelor
- Contract in derulare cu un laborator autorizat pentru
efectuarea de teste de sanitatie
- Declaratie pe propria raspundere prin care acesta
isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse de
Ordinul nr. 976/1998 al Ministerului Sanatatii
- Autorizatie de transport pentru masinile cu care

urmeaza a se transporta alimentele, valabil la data
deschiderii ofertelor
Mod de prezentare original sau copie „conform cu
originalul” semnata si stampilata)
V.6) Standarde de protecţia mediului
Solicitat □
Nesolicitat X - Nu e cazul
V.7)Dacă este aplicabil, modul de
selectare/preselectare
- pentru licitaţia restrânsă, dialog
competitiv, negociere cu
publicarea prealabilă a unui
anunţ, concurs de soluţii
Solicitat □
Nesolicitat X
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
Solicitată X
Nesolicitată □
VI.3) Modul de prezentare a
propunerii tehnice
Solicitată X
Nesolicitată □

- Nu e cazul

Limba romana
Perioadă de valabilitate a ofertei este de 60 zile..
Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă
pe toată perioada de valabilitate prevăzuta.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative
cerinta obligatorie
1. Declaratie pe propria raspundere pentru prestarea
serviciului de catering, in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini.
Ofertantul va propune o lista cu un numar de 7
meniuri/ pacient/zi, diferite, pentru fiecare regim uzual
in parte: regimul comun, regimul hepatic, regim
diabet. Propunerea va cuprinde mic dejun, pranz,
cina, gustari (unde este cazul).
Pentru restul regimurilor recomandate pacientilor
internati in spital se vor prezenta cate 2 propuneri
diferite. Pentru fiecare fel de mancare se vor preciza
masa, exprimata in grame si valoarea calorica,
exprimată în kcal.
Se va respecta valorea zilnica de 1750 +/-50 kcal,
esalonata pe parcursul celor 3 mese (25%, 45%,
30%)
Propunerea tehnica va fi elaborata si semnata de
catre asistentul dietetician, medic, etc. declarat la
pct.V.4
cerinta obligatorie: in urma unei solicitari scrise a
autoritatii contractante, transmisa prin fax sau e-mail,
in maximum 3 zile de la data depunerii ofertelor,
fiecare dintre ofertanti va prezenta mostre de
mancare (mic dejun, pranz, cina) portionate si
ambalate . Se vor solicita cel putin 3 meniuri
complete, din lista de meniuri propuse de ofertant.
Prezentarea mostrelor este obligatorie si cu titlu
gratuit.
Neprezentarea mostrelor va duce la descalificarea
ofertantului.
- Pretul se va prezenta in lei cu doua zecimale si va

VI.4) Modul de prezentare a
propunerii financiare
Solicitată X

Nesolicitată □

VI.5) Modul de prezentare a
ofertei
Solicitată X

Nesolicitată □

reprezenta pretul serviciilor aditionale (preparare,
transport, ambalaje), pentru cele 3 mese zilnice (mic
dejun, pranz, cina), pentru un pacient, fara TVA
Se vor completa formularul 6 si anexa
Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data deschiderii
ofertelor
Oferta va cuprinde:
 Scrisoarea de inaintare (in 2 exemplare);
 Un plic cu adresa ofertantului ce va contine:
- Declaraţii privind neîncadrarea în situatiile
prevazute in art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016
- declaratiile si formularele atasate
- declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul
declara ca detine documentele care dovedesc
situatia personala a ofertantului, capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale , capacitatea
tehnica si profesionala si standardele de asigurare a
calitatii.
• PROPUNERE TEHNICA contine obligatoriu
propunerile de meniuri si declaratii pe propria
raspundere ca respecta toate cerintele Caietului de
sarcini
• PROPUNERE FINANCIARA ce consta in
Formularul de oferta si anexa
Observatie:
Operatorii economici participanti la procedura de
atribuire sunt obligati, ca la solicitarea autoritatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, sa
prezinte documentele solicitate in sustinerea
cerintelor.
Fiecare pagina din documentatia depusa va fi
numerotata si semnata de reprezentantul legal.
De asemenea, se va anexa un opis al documentelor
depuse, mentionandu-se modalitatea de numerotare
a paginilor si numarul total de pagini cuprinse.

VI.6) Data limită de depunere a
ofertelor
Solicitată X
Nesolicitată □

- Centrul Clinic de Boli Reumatismale “Dr. Ion
Stoia”, la Secretariatul unitatii din B-dul Ion
Mihalache nr. 11-13 , cladirea Ambulatoriu, etaj 1.
- data limita de depunere a ofertei este 12.04.2018
ora 15:00,

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut
X
Se va prezenta pretul unitar in lei cu doua zecimale, fara TVA, pentru prestarea de
serviciu/pacient/zi, conform Formularului nr. 6, acesta fiind pretul care se va compara in
vederea stabilirii ofertei castigatoare
Pretul / pacient/ zi prezentat de catre operatorii economici participanti in cadrul acestei
proceduri trebuie sa includa pretul pentru serviciile de preparare a hranei si pentru
transportul acestora, pretul pentru ambalajele si tacamurile de unica folosinta pentru o zi
de spitalizare ( mic dejun, pranz, cina).

Costurile pentru alimentele necesare pentru prepararea hranei trebuie sa se incadreze
in alocatia de hrana conform HG 665/2016, respectiv 10 lei regim comun si 15 lei regim
hepatic si diabet (cuTVA). In acest sens, se va completa anexa formularului 6
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VIII.1) Ajustarea preţului contractului
Operatorul economic semnatar al contractului
da □X
nu
are
obligatia de a mentine pretul pentru
prestarea de serviciu pe toata durata de
valabilitate al acestuia.
Pretul contractului poate fi ajustat doar in cazul
in care se modifica legislatia nationala privind
nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile
colective din unitatile sanitare publice, respectiv
HG 665/2016) cu modificarile si completarile
ulterioare. Pretul prestarii de servicii nu se
modifica.
VIII.2). Garanţia de bună execuţie a
- cuantumul garanţiei de buna execuţie este de
contractului
5% din valoarea fără TVA a contractului
da X
nu □ - modul de constituire :Garantia de buna
executie se constituie in favoarea Achizitorului
fie printr-un instrument de garantare, emis in
conditiile legii, de o societate bancara sau o
societate de asigurari, respectiv Scrisoare de
garantie de buna executie, fie prin retineri
succesive din sumele datorate pentru facturile
emise, suma initiala pe care o va depune
contractantul in contul deschis la dispozitia
autoritatii contractante va fi de min 1 % din
pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul
indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil,prin retineri
succesive din sumele datorate, pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie in documentatia de atribuire.
Garantia de buna executie a contractului se va
constitui in conditiile mai sus mentionate cel mai
tarziu in termen de15 zile de la data semnarii
contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
alte informatii

Achizitia se va finaliza in SEAP – Catalogul de
produse/servicii/lucrari, separat pentru
prestarea de serviciu si alocatiile de hrana
pentru diverse tipuri de regimuri. Operatorul
economic declarat castigator va trebui sa fie
inregistrat in SEAP la data depunerii ofertelor.

Serviciu AAATT
Ing. Anda Stefanescu

Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr.Ion Stoia"

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii de preparare si furnizare hrana pentru
pacientii internati
CANTITATI SI VALORI
Cantitatile zilnice, respectiv lunare, variaza functie de numarul pacientilor internati.
Numarul estimat de ratii zilnice de hrana, pe luna: 3.081, din care:
- numarul estimat al meniurilor comune: 2.592
- numarul estimat al meniurilor, altele decat cele comune: 458
- numarul ratii medic de garda: 1 medic/zilnic
- Necesarul caloric pentru fiecare regim este de 1750 +/- 50 kcal/zi/pacient, repartizat
astfel:
- 25 % pentru mic dejun
- 45% pentru pranz
- 30% pentru cina
a)

Valoarea alocatiei de hrana (pentru mic dejun, pranz, cina), conform valorilor
stabilite prin HG nr. 665/2016, pentru bolnavul adult (comun) este de 10 lei cu
TVA, iar pentru bolnavii de diabet si hepatic adulti 15 lei. Valoarea alocatiei de
hrana pentru medicul de garda este de 10 lei.
b) valoarea serviciilor de preparare si transport, precum si pretul ambalajelor si
tacamurilor de unica folosinta utilizate, fara TVA
Conditii minime impuse de autoritatea contractanta:
Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care acesta isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse de Ordinul
nr. 976/1998 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena privind
productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a
presta serviciul de preparare si furnizare a hranei, in deplina concordanta cu Hotararea nr.
HG nr. 665/2016 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din
unitatile sanitare publice.
Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa respecte normele
de gastronomie specifice regimurilor si proportia intre factorii nutritivi oglinditi in numarul
de calorii.
Ofertantul declarat castigator va permite in mod obligatoriu accesul in spatiile
acestuia, a reprezentantilor desemnati de catre autoritatea contractanta, la orice ora si
fara a fi anuntati in prealabil.
Prestatorul va prezenta Achizitorului,
„Propunerea planului de meniuri
săptămânal” pentru fiecare regim alimentar, tinand cont de alimentele permise pentru

fiecare dintre acestea, cu incadrarea in valoarea alocatiei de hrana, pana cel mai tarziu in
ziua de marti, ora 14:00, a fiecarei saptamani.
Achizitorul ii va trasmite prestarului eventualele obiectii cu privire la „Propunerea
planulului de meniu săptămânal” si, de comun acord cu acesta, va fi elaborat “Planul de
meniuri săptămânal “ care va fi insusit si vizat de ambele parti, pana vineri, ora 14:00
La întocmirea „Planului de meniuri săptămânal” se vor avea în vedere
următoarele elemente:
a) realizarea unui raport optim între principiile alimentării de bază pentru
fiecare regim alimentar ;
b) realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, agreate
de beneficiari;
c) să fie variate atât prin felul produselor, cât şi prin tehnologia culinarăd) la cererea beneficiarului sa se livreze regimuri ovo-lacto-vegetariene.
e) la cererea beneficiarului sa se livreze meniuri conform apartenentei
religioase
Pacientul internat beneficiaza de cina in ziua internarii si mic dejun si pranz in ziua
externarii.
Comanda ce va contine numarul de portii de hrana pentru fiecare regim alimentar
se va transmite zilnic pentru cina din ziua respectiva si micul dejun si pranzul pentru ziua
urmatoare, pana la ora 13.00, iar eventuale completari/modificari pana la ora 15.00.
Hrana pacientilor se va livra conform urmatorului grafic:
- mic dejun intre orele 07:00 – 8:00
- pranz intre orele 12:30 – 13:30
- cina intre orele 17:00 – 18:00
La cererea autoritatii contractante, graficul de livrari se poate modifica.
Cerinte specifice privind alimentele
nu vor fi acceptate materii brute sau ingrediente daca sunt stiute a fi sau pot fi
presupuse a fi contaminate cu paraziti, micro-organisme patogene sau toxice,
descompuse sau sa contina substante necunoscute, astfel incat, dupa o sortare
normala si/sau preparare sau procesare aplicate in mod igienic , ele sunt inca
nepotrivite consumului uman;
materiile brute si ingredientele depozitate se vor mentine in conditii adecvate, create
pentru a preveni deteriorarea si contaminarea lor.
toate alimentele care sunt depozitate, impachetate, manipulate si transportate, vor fi
protejate impotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele improprii
consumului uman, pereclitarii sanatatii sau contaminarii in asa fel incat nu se vor
putea consuma in acea stare. In particular, alimentele trebuiesc amplasate si/sau
protejate astfel incat sa se minimalizeze riscul contaminarii;
cand alimentele se tin sau se servesc la temperaturi joase, ele se vor raci cit se poate
de repede.
se recomanda ca hrana bolnavilor sa fie servita la aproximativ 30 min. de la
preparare. In caz contrar, ele trebuie mentinute la o temperatura mai mare de 60 0 C
pentru preparatele calde sau la max. 80 C pentru preperatele reci.
este interzisa pastrarea alimentelor de la o masa la alta;
substantele periculoase si/sau necomestibile, se vor eticheta corespunzator si se vor
depozita separat in containere sigure.
Prestatorul are obligatia de a identifica regimurile alimentare prin etichetare
corespunzatoare.
Prestatorul are obligatia de a avea un serviciu de reclamatii – registru special cat
si un numar de telefon disponibil pana la ora 20:00, in vederea remedierii problemelor
semnalate in maxim 24 de ore de la inregistrarea sesizarilor.

Prestatorul are obligatia sa anunte, in scris, modul in care s-au solutionat
eventualele sesizari.
NOTA: prestatorul are obligatia de a furniza portiile de hrana in timp util, astfel
incat achizitorul sa poata servi mesele pacientilor in intervalul orar de mai sus.
Conditie obligatorie : painea si mancarea preparata nu trebuie sa contina sare
Conditii privind transportul
Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o Autorizatie de
transport pentru masinile cu care urmeaza a se transporta alimentele.
- mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuiesc
autorizate de catre Ministerul Sanatatii, mentinute curate si in bune conditii pentru a
proteja alimentele de contaminare ;
- mijloacele de transport si/sau containerele folosite trebuie sa fie in asa fel incat sa poata
fi usor de curatat si de dezinfectat dupa fiecare utilizare;
- mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie sa fie
capabile sa mentina alimentele la o temperatura adecvata .
Ambalarea, livrarea si plata produselor
Produsele trebuie sa fie in concordanta cu standardele de calitate prevăzute de
legislaţia romana.
Produsele/meniurile/portiile vor fi ambalate fiecare separat in cutii/ambalaje de
unica folosinta, astfel încât caracteristicile calitative şi cantitative ale alimentelor să nu fie
modificate.
Materialele din care sunt confectionate cutiile/recipientii si tacamurile sa aiba aviz
sanitar.
Ofertantul câştigător va avea obligaţia de a livra cantitatea de produse/ numarul de
portii de hrana, stabilit cu o zi inainte de catre autoritatea contractanta, in functie de
regimurile alimentare stabilite pe categorii de afectiuni.
Ofertantul castigator va stabili, ulterior, cu autoritatea contractanta locurile exacte
unde se vor livra portiile de mancare pentru fiecare sectie in parte, conform graficului
stabilit.
Plata serviciilor se va face în termen de maxim 60 de zile din momentul
inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante.
Contractantul va avea obligaţia de a asigura transportul în preţul ofertat pentru
pestarea de serviciu, la destinaţia indicată de către autoritatea contractantă şi anume :
- Centrul Clinic de Boli Reumatismale «Dr. Ion Stoia », str. Thomas Masaryk, nr.5, sector
2, Bucuresti
Receptia produselor:
Recepţia cantitativă şi calitativă se va face in cadrul sectiilor unde se livrează
produsele, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepţia alimentelor.
In mod obligatoriu se vor prezenta probe din fiecare fel de mancare
Documentele de însoţire a produselor:
-

aviz de însoţire a mărfii
document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în
vigoare
(declaratii de conformitate pentru ambalaje, hrana prelucrata si pentru restul
produselor livrate)

Conditii obligatorii:Personalul care lucrează la prepararea hranei să aibă
analizele medicale la zi, să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în
vigoare şi să fie dotat cu echipament individual de lucru şi protecţia muncii corespunzător
În situaţia în care personalul angajat al furnizorului uzează de dreptul la grevă,
prestatorul trebuie să asigure, necondiţionat şi conform contractului, desfăşurarea
activităţii de hrănire a pacientilor.
Prestatorul îşi va asuma respectarea principiilor şi măsurilor impuse de sistemul
de management al siguranţei alimentare, pentru punctele de lucru organizate si declarate
de prestator pentru realizarea contractului.
Orice sancţiune aplicată autorităţii contractante, ca urmare a nerespectării
principiilor şi măsurilor impuse de sistemul de management al siguranţei alimentare,
conform HG 924/ 2005, cade în sarcina prestatorului.
POSIBILE TIPURI DE MENIURI / conform regimurilor alimentare practicate in cadrul
spitalului :
- regim gastric;
- regim hepatic;
- regim renal (guta)
- regim comun si desodat;
- regim diabet;
- regim diabet +gastric
- regim diabet+hepatic
- regim diabet+renal
- regim gastric+hepatic
- regim hipocaloric
- regim hiperproteic
- regim ovo-lacto-vegetarian
- meniu conform apartenentei religioase
Mentionam ca alocatia de hrana pentru pacientii internatii este de 10 lei/pacient (cu
TVA), specifica spitalului - reumatologie. In cazul in care, un pacient are si o
afectiune secundara: diabet sau afectiune hepatica, meniul acestora va fi specific
afectiunii secundare, in valoare de 15 lei/pacient (cu TVA).
Director medical,
Dr. Corina Mogosan
Asistent dietetician
Victoria David

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular 1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1)
din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 2

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
împuternicit al _________________________________________, (denumirea/numele și
sediul/adresa
operatorului
economic)
în
calitate
de
__________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului__________________)
la
procedura
de
____________________________________________
pentru
achiziţia
de
__________________________________________________,
cod
CPV
_____________________,
la
data
de
____________________
organizată
de
_______________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea

98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire,
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor

autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator
economic.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată )

FORMULAR 3
Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare ..................................(se va solicita după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice
pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala piaţă a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anuală (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

FORMULAR 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...........................................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai ................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr.
crt
.

Obiect
contract

Codul
CPV

Denumirea/
nume
beneficiar
/client
Adresa

Calitatea
prestatorului
*)

Preţ
total
contract

Procent
îndeplinit
de
prestator
(%)

Perioadă
derulare
contract **)

1
2
...

Operator economic,
(semnătură autorizată)
*)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR 5
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi
moneda ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare
de .............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată
de ................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
Nota
La pct. 1, suma platibila reprezinta pretul unitar pentru serviciile de preparare, transport si
pretul ambalajelor

FORMULARUL NR. 6
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Anexă la ofertă

Nr.
crt
1
2
3

4

Pret
lei/ zi/
cu
TVA
Denumire serviciu
Alocatia zilnica de
hrana comun
Alocatia zilnica de
hrana- regim hepatic si
diabet
Alocatia zilnica de
hrana – medic de
garda
Total valoare cu TVA
lei alocatie zilnica de
hrana
prestarea serviciilor de
pregatire, transport a
hranei si ambalaje
Total valoare cu TVA
lei
Total valoare fara TVA
lei

Cantitate
1
luna

Valoare contract
lei cu 9% TVA

8 luni

1 luna

8 luni

10

2.592

20.736

25.920

207.360

15

458

3.664

6.870

54.960

10

31

248

310

2480

……

3.081

24.648

………

……….

SERVICIUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE, ACHIZITII PUBLICE, TRANSPORT, TEHNIC
Bucureşti, sector 2, Str. Thomas Masaryk nr. 5, cod poştal 020983
Telefon/fax: 021/210.10.39
Email: dr_ion_stoi@yahoo.com
Număr în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal 5994

MODEL CONTRACT
Contract de prestari servicii catering
nr. / 2018
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,, s-a încheiat prezentul
contract de prestare de servicii,
între
1.1 CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE « Dr. Ion Stoia », ca autoritate
contractanta , avand sediul in Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2., telefon/fax
021.210.10.39, 021.211.26.45.,codul fiscal 4265990., cont IBAN RO 85 TREZ
7025041XXX000299, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, reprezentata prin Conf.dr.
Catalin Codreanu, functia Manager in calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
1.2 …………………………………… adresa sediu in Bucuresti, ……………………….,
………………………………………………………. numar de inmatriculare ……………, cod
fiscal ……………..cont trezorerie ………………………… reprezentat prin……………..,
functia Director, in calitate de prestator, pe de alta parte
:
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu
se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering ( preparare si livrare masa
calda) pentru pacientii internati de Beneficiar, conform comenzilor transmise de catre
beneficiar, la orele stabilite de catre Beneficiar, avandu-se in vedere nivelul alocatiilor de
hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare, conform HG nr. 665/2016 în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
4.2 - Livrarea portiilor de hrana se face in numele si pe cheltuiala prestatorului, la sediul
Beneficiarului din Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr.5, sector 2
4.3 – Pentru realizarea obiectului contractului, Prestatorul va transporta la sediul
Beneficiarului, mijloacele fixe necesare pastrarii, conservarii, servirii produsele de catering
4.4. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii.de catering ......................... lei (fara TVA), dupa cum urmeaza:
- nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare, conform
HG nr. 665/2016, respectiv 10,00 lei/zi ( cu TVA inclus)/ pacient comun si medicul de
garda si 15 lei/zi ( cu TVA inclus)/ pacient cu afectiuni hepatice si diabet.
- cheltuieli cu prepararea, transportul si ambalajele de unica folosinta, in valoare de .........
lei/ pacient /zi (la care se adauga TVA)
4.5 - Preţul contractului pentru prestarea de servicii este ferm pe toata durata derularii
contractului.
4.6 – Valoarea contractului este de ....................... lei, din care TVA ............... pentru 2.532
zile de spitalizare.
4.7 – Cantitatea, respectiv numarul de zile de spitalizare se poate diminua, functie de
numarul pacientilor internati.
5. Durata contractului si incetarea acestuia
5.1 – Durata prezentului contract este de 8 luni, adică de la 01.05.2018 până la
31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe o perioadă ce nu poate
depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei de îndeplinire a contractului, in
conditiile pastrarii pretului din contract pentru prestarea de serviciu si a existentei
creditelor bugetare.
5.2 – Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara notificare si fara a mai fi necesara
interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care:
- se implineste termenul prevazut la art. 5.1 din contract
- in cazul nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti;
- una din parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declarata
procedura de lichidare sau faliment, inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- una din parti cesioneaza total sau partial drepturile si obligatiile sale prevazute de
prezentul contract, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti
- oricare din parti isi incalca oricare din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata in scris
de cealalta parte ca o noua incalcare a obligatiilor sale, duce la rezilierea prezentului
contract
5.3 – Partea care invoca o cauza de incetare a pevederilor prezentului contract, cu
exceptia incetarii contractului prin ajungerea la termen , va notifica cealalta parte, cu cel
putin 15 zile de data la care inceteaza sa-si produca efectele.
5.4 Prezentul contract poate fi reziliat si unilateral, caz in care partea care solicita
rezilierea contractului va trebui sa notifice intentia de reziliere cu cel putin 30 de zile
inainte de data la care va opera incetarea, fara a fi nevoit sa motiveze decizia de reziliere.
5.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractant .

5.6 prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a
cauzat incetarea contractului.
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) garanţia de bună execuţie;.
d)anexa 1 valoarea contractului si graficul de livrare
7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cu respectarea
urmatorului interval orar:
Mic dejun – se va livra in unitate in intervalul orar 7:00 – 8:00
Pranz - se va livra in unitate in intervalul orar 12:30 – 13:30
Cina - se va livra in unitate in intervalul orar 17:00 – 18:00
7.2 - Prestatorul se obligă sa livreze comanda Beneficiarului la locul de amplasament din
str. Thomas Masaryk nr.5, sector 2 Bucuresti
7.3 – Prestatorul va executa serviciile care fac obiectul prezentului contract exclusiv cu
personal calificat
7.4 – Prestatorul raspunde direct de calitatea meniului si de conformitatea acestuia cu
normele sanitar-veterinare in vigoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
7.5 – prestatorul se obliga sa detina toate autorizatiile necesare aducerii la indeplinire a
obiectului prezentului contract.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru
serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 60 de
zile de la primirea si inregistrarea facturii emisa de prestator.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul
contractului, respectiv 0,1% /zi de intarziere.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,1% /zi de intarziere.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a
cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune
sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 5%, respectiv suma de ....................... lei. Garantia de buna executie se
constituie in favoarea Achizitorului fie print-un instrument de garantare, emis in conditiile
legii, de o societate bancara sau o societate de asigurari, respectiv Scrisoare de garantie
de buna executie, fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile emise,
suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii
contractante va fi de min 1 % din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii
contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil,prin retineri
succesive din sumele datorate, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie a contractului se va
constitui in conditiile mai sus mentionate cel mai tarziu in termen de15 zile de la data
semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest
lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de
la îndeplinirea obligaţiilor asumate, in urma unei cereri scrise a prestatorului.
Clauze specifice
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe
toată durata contractului.
11.3 - In fiecare zi de marti, pana la ora 12:00, prestatorul va transmite prin fax
Propunerea de meniuri pentru saptamana urmatoare, pe categorii de afectiuni.
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau
informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea contractului.
12.2 – Achizitorul are obligatia de a transmite comanda ce va contine numarul de portii de
hrana pentru fiecare regim alimentar zilnic, pentru cina din ziua respectiva si mic dejunul
si pranzul din ziua urmatoare, pana la ora 13.00, iar completarile pentru ziua in curs,
pentru cina, se vor face pana la ora 15.00.
12.3 - In fiecare zi de vineri, pana la ora 12:00, achizitorul va transmite prin fax Planul de
de meniuri aprobat, pentru saptamana urmatoare, pe categorii de afectiuni.

13. Recepţie şi verificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini,
Prestatorul va permite in mod obligatoriu accesul in spatiile acestuia, a reprezentantilor
desemnati de catre Achizitor, la orice ora si in orice zi.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în
scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3 Recepţia cantitativă şi calitativă se va face in cadrul sectiilor unde se livrează
produsele, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepţia alimentelor.
13.4.Documentele de însoţire a produselor:
-

aviz de însoţire a mărfii
document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în
vigoare (declaratii de conformitate pentru ambalaje, hrana prelucrata si pentru
restul produselor livrate)

14. Plata contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate efectiv, prestatorul intocmeste bilunar o evidenta care va
cuprinde comenzile livrate in cele doua saptamani anterioare si va emite factura.
14.2 Se vor emite facturi separate pentru hrana si pentru prestarea de serviciu.
14.3 Plata se va face cu OP in contul prestatorului.
15. Cesiunea
15.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
15.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, partile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi ........................ prezentul contract în 2 (două)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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