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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI  
 

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT  

Denumire oficială: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu 
Adresă: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4 
Localitate: Sibiu Cod poştal: 550245 Ţara: ROMANIA 
Punct(e) de contact: 
Pentru informaţii, caiet de sarcini şi clarificări privind 
documentele care trebuie prezentate de către ofertant/ 
specificaţiile tehnice:  Dl.Lucian Tomaschek, telefon: +40 
269215050, int. 190,  
e-mail: scjsib@yahoo.com 

Telefon: +40 269215050 

E-mail: scjsib@yahoo.com  Fax: +40 269215434 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.scjs.ro 
 

Alte informaţii pot fi obţinute la: 
X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.I 

Caietul de sarcini poate fi obţinut la: 
X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.II 

Ofertele sau solicitările/cererile de participare trebuie transmise la: 
X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 
□ Altele: completaţi anexa A.III 

 
Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări, în măsura în care acestea sunt solicitate în timp util: maxim 3 zile de 
la primirea solicitării, dar nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE 
PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 
□ Agenţie/birou naţional sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenţie/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană 
 
 
x Altele: Spital clinic judetean de urgenta 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine şi siguranţă publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice şi financiare 
x Sănătate 
□ Construcţii şi amenajări teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură şi religie 
□ Educaţie 
□ Altele (precizaţi): ————— 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante                                              da □ nu x 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată acordului-cadru de  autoritatea contractantă 
 Servicii de preparare a mâncării  

II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor  
a) Lucrări                                   □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      X 
Executare                                 □ 
Proiectare şi executare           □    
Executarea, prin orice               □ 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor 
specificate de autoritatea 

Cumpărare                                     □ 
Leasing                                          □ 
Închiriere                                       □ 
Închiriere cu opţiune de                □ 
cumpărare 
O combinaţie între acestea            □ 

Categoria serviciilor:   
Anexa 2B categ. 3 
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contractantă 
Locul principal de executare 
........................ 
Cod CPV □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
........................ 
Cod CPV □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
Sediul Spitalului Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu 
Cod CPV 55321000-6  
Servicii de preparare a mâncării 

II.1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice                                   □ 
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)                 □ 
Încheierea unui acord-cadru                                                                      X 
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)   
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici         □ 
 

Acord-cadru cu un singur operator economic             X 
Contractele subsecvente se vor incheia , funcţie de fondurile 
alocate cu această destinaţie. Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului 

cadru   
da □ nu X   
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: 48 
 
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în cifre): 

Valoarea estimata a serviciilor de preparare a mâncării care vor fi achizitionate pe intreaga durata a 
acordului-cadru (48 luni) este de: 

                                          intre 8,452,592.76 si 11,045,618.14 RON 
 
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor pe durata acordului cadru (frecvenţa) : Lunar in functie de solicitari si de 
fondurile alocate cu aceasta destinatie/ Valoarea estimata min. si max. a unui singur ctr.subs. este precizata in caietul de 
sarcini. 
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor 
  
Servicii de preparare a mâncării pentru pacientii internati si medicii din serviciul de garda. 
 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 
 Vocabular principal  
Obiect principal Cod  CPV 55321000-6 

 
 

Servicii de preparare a mâncării 
Obiect(e) suplimentar(e) 
 

Nu este cazul   

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)         
da □ nu x 
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi                      da □ nu x 
un singur lot                                  □ unul sau mai multe loturi              □ toate loturile                                  □ 
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              da □ nu X 
 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul  

1) Pe durata întregului acord-cadru, pentru servicii de preparare a mâncarii, se estimeaza achizitionarea unui 
numar minim de 881.081 manopere/zi/pacient si maxim de 1.152.025 manopere/zi/pacient conform caiet de 
sarcini; 

2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, 
pentru servicii de preparare a mâncarii se estimeaza achizitionarea unui numar minim de 18.355 
manopere/zi/pacient si maxim de 24.000 manopere/zi/pacient ; 
 

Valoarea estimata fara TVA: intre 8,452,592.76 si 11,045,618.14 RON 
II.2.2) Opţiuni (după caz)                                                                                                                        da □ nu x  

II.3) DURATA UNUI CONTRACT SUBSECVENT 
Durata în luni:1 sau în zile: □□□□  

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 
II.4.1. Ajustarea preţului contractului                                                                                                    da X  nu □ 
Tariful pe manopera/bolnav/zi se va indexa anual cu rata inflatiei in momentul publicarii acesteia cu Institutul National de 
Statistica pentru anul anterior. Valoarea alocatiei de hrana se va modifica in momentul modificarii HG 429/2008. Pa = Pv x 
Iri, unde Pa - pretul ajustat; Pv - pretul vechi; Iri - Indicele ratei inflatiei. 
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate 
III.1.1.a) Garanţie de participare                                                                                                          da x nu □ 

Garantia de participare este 0,5% din valoarea maxima estimata, fara TVA .Perioada de valabilitate a garantiei pentru 
participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de 
garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza 
Formularul 13 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) – 
(4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autoritatii 
contractante RO57TREZ5765006XXX011238. Mod de prezentare – Atasata ofertei in original la sediul AC pana la data 
si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii 
conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia 
de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat(Formularul nr.14).In masura în care CNSC respinge 
contestatia inaintata de catre ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, în 
raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8.664,54 lei cf. art 2781*) din OUG 34/2006. 

III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie                                                                                                     da□ nu X 
Având în vedere  modalitatea de derulare a contractelor subsecvente acordului-cadru (lunar), nu este fezabilă solicitarea 
constituirii unei garantii de bună executie, valoarea acestora nedepăsind  pragul stabilit la art. 124 din OUG nr. 34/2006. 
 
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante 
___________________________________________________________________________________________________
FNUASS (Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate) 
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz) 
Se admite asocierea mai multor operatori economici fara a fi obligati sa_si-si legalizeze asocierea 
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii                               da  □ nu X  
III.1.5. Legislaţia aplicabilă 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii; 

 Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  
 Hotararea Guvernului nr.429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile 

sanitare publice; 
 Regulament privind atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prevazute in Anexa 2B la 

OUG34/2006; 
 Norme privind aplicarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii prevazute 

in Anexa 2B la OUG34/2006; 
 
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul comerţului 
sau al profesiei. 
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului : 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor  

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180  
Condiţie de calificare: Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, 
pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale. 

Modalitatea de îndeplinire : Declaraţie pe proprie răspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.2)  

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181  

Condiţie de calificare : autoritatea contractantă nu va  califica ofertantul care înregistrează datorii la bugetul consolidat 
precum şi la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie să ateste îndeplinirea obligaţiilor 
scadente în luna  anterioară celei în care se depun ofertele . 

Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul iar 
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pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de 
traducere autorizată şi legalizată. 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal     

(Model - Formular nr.3 )  

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituţiile autorizate ale ţării de 
origine(certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care să dovedească faptul ca şi-
au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local. 

3. Declaraţie "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă" 

Documente de confirmare : Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.5) 

 

4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe proprie răspundere (completare  Formular nr.4) 
Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii în ceea ce priveşte organizarea, 
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menţionat  sunt următoarele: Manager-dr. Liviu 
Cotârla, Director Medical-dr. Radu Chicea, Director Financiar contabil ec.Mirela Tataru, Director Administrativ-
Bichicean Pavel,  Director Ingrijiri-as. Andrei Mihu.  
Presedinte comisie de evaluare-Ref.Gheorghe Presecan - Sef Serviciu Administrativ, membrii comisiei de evaluare -ec. 
Tomaschek Lucian -Serviciul Achizitii publice,  jr. Laura Radac-Sef Birou Contencios. 
 

5. Certificat de atestare fiscala – privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre 
bugetul general consolidat in original sau copie conform cu originalul. 

 
 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  
Pentru persoanele juridice române documentele se prezintă în original, copie legalizată sau copie conformă cu originalul iar 
pentru persoanele juridice străine documentele se prezintă în original sau copie conformă cu originalul şi vor fi însoţite de 
traducere autorizată şi legalizată. 
Pentru persoanele juridice române  
Modalitatea de îndeplinire:  -  Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului 
economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.  
Conform art. 183 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentare in original sau in copie conform cu originalul, valabil la data limita de 
depunere a ofertelor. 
Pentru persoanele juridice străine 
      2.    Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea de  documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori 
apartenenţă din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic.  
- prezentarea Certificatului de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul 
calendaristic în curs. 
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară 
 
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate  
 

 
Modalitatea de îndeplinire 

Fisa de informatii generale care sa contina media cifrei de 
afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul obiectului 
contractului. Conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 
34/2006 cu modificarile ulterioare, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea 337/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Se va completa: 
Formularul 6 

Modalitatea de indeplinire 
Completare Formular nr.6 

 
III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menţionate  

 
Modalitatea de îndeplinire 
 

Lista principalelor prestari de servicii care vizeaza ultimii 
3 ani, continand valori, perioada de prestare, beneficiari. 
Conform art.188, alin.2 lit a) din OUG 34/2006 cu 
modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si 

 
Se va completa Formularul 7 
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completarile ulterioare. Se va completa Formularul 7 

Declaratie privind numarul de personal angajat pe posturi 
care va fi folosit pentru prestarea serviciului de preparare 
a hranei. Prin aceasta declaratie, ofertantul se angajeaza 
ca in situatia in care este declarat castigator, dispune de 
personal specializat sa inceapa derularea serviciilor de 
preparare a hranei in maxim 10 zile de la semnarea 
contractului. Avand in vedere ca activitatea se va 
desfasura in 3 locatii diferite puse la dispozitie de catre 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, ofertantul este 
obligat ca la data depunerii ofertei sa aiba angajat 
personal de specialitate (bucatari) in numar de minim 8 
persoane. Conform art.188, alin.2 lit c) din OUG 34/2006 
cu modificarile ultecioare, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Se va completa Formularul 8 

 
Se va completa Formularul 8 

Aprobare sanitar veterinara emisa de ANSV Prezentare in 
copie conform cu originalul, valabila la data limita de 
depunere a ofertelor. 

Prezentare in copie conform cu originalul, valabil la data limita 
de depunere a ofertelor. S-a solicitat in conformitate cu 
prevederile art.3 alin 1 din Ordinul 57/2010 

Declaratie protectia muncii si PSI din care sa rezulte ca 
ofertantul respecta masurile de protectia munci si PSI la 
nivelul propriei societati comerciale si care se obliga sa le 
aplice si pe timpul indeplinirii contractelor subsecvente 
ale acordului cadru, in eventualitatea declararii 
castigatoare a ofertei sale. castigatoare a ofertei sale. S-a 
solicitat in conformitate cu prevederile art 34 din O.G. 
34/2006. Se va completa: Formularul 10 

Se va completa: Formularul 10 

Notificare pentru certificarea conformitatii la normele de 
igiena, eliberata de Directia de Sanatate Publica. S-a 
solicitat in conformitate cu prevederile OMS 1030/2009 
Prezentare in copie, conform cu originalul. 

Prezentare in copie, conform cu originalul. S-a solicitat in 
conformitate cu prevederile OMS 1030/2009 

Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele 
tehnice care va fi folosit pentru prestarea serviciului de 
preparare a hranei Se va completa: Formularul 9 

Prin aceasta declaratie, ofertantul se angajeaza ca in situatia in 
care este declarat castigator,dispune de materialele si 
echipamentele tehnice (stoc marfa, masina transport alimente, 
etc) necesare pentru derularea serviciilor de preparare a hranei 
in maxim 10 zile de la semnarea contractului. 
Se va completa: Formularul 9 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii 
 
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 
evaluarea respectării cerinţelor menționate  
 

 
Modalitatea de îndeplinire 

Certificatul de implementare a sistemului de management al 
calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent la nivelul propriei 
societati comerciale Prezentare in copie conform cu 
originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. 
 

Modalitatea de indeplinire 
Prezentare in copie conform cu originalul. 

Nota 
Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original 
si/sau in copie in vederea participarii la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o 
raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a 
ofertantului sub acest aspect. 

 
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii                                       da □ nu X 
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile: 
 
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările                                            da □  nu X 
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 
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SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ  
IV.1)  PROCEDURA 

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfășurare  
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  X    On line  □ 
 
IV.1.1.b) Tipul procedurii  
Licitaţie deschisă – Norma interna 

 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1) Criterii de atribuire  
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic   

Criterii  Pondere  Punctaj 
maxim    

1.  Pretul 
ofertei  

60 %  60    
Descriere: Componenta financiara  
Algoritm de calcul: P.p.o.(n)= (Valoarea cea mai mica/Valoarea ofertei "n") x 60  
2.  Experienta 

similara in 
spitale mari 
(peste 400 
de paturi) 

7 %  

7    

Descriere:  
Algoritm de calcul: P.e.s(n)= (Nr. ani experienta similara ofertant "n"/ Nr. max ani experienta similara)x7  
3.  Facilitati 

oferite  
17 %  17    

Descriere: 
Algoritm de calcul: P.f.o(n)= (Valoare facilitati oferite de ofertantul "n"/Valoarea maxima la facilitati 
oferite)x17  
4.  Investitii si 

modernizare 
16 %  16    

Descriere:  
Algoritm de calcul: P.i.m(n)=(Valoarea investitiei ofertant"n"/Valoarea cea mai mare a investitiei)x16  

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 40 Pondere componenta tehnica: 40 % 
 

 

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică                                                        da □ nu X  
 
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 
 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x     □     □     □     □ 
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  
durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

 
 
 
 
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Oferta va fi întocmita astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila 
a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.Elementele propunerii tehnice se vor depune în plic 
separat, cu mentinea „Propunere tehnica” si vor fi prezentate detaliat si complet în corelatie cu prevederile caietului de 
sarcini. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta (Formularul nr.11) , care reprezinta elementul principal al propunerii 
financiare. Oferta de pret (cu doua zecimale) va fi prezentata in lei.In eventualitatea prezentarii si in euro (data pentru care se 
determina echivalenta lei/euro este 09.07.2013 respectiv 4.4416 lei/1 Euro).Suma totala pentru un pacient/zi se stabileste 
adunand nivelul alocatiei de hrana prevazuta in HG 429/2008 fara TVA la care se adauga valoarea manoperei /pacient/zi 
(fara TVA) rezultata din oferta declarata castigatoare. Ofertele nu vor contine TVA. Centralizatorul financiar (Formularul 12) 
va constitui oferta financiara care se va lua in calcul la stabilirea punctajului din algoritmul de calcul; Elementele propunerii 
financiare se vor depune în plic separat, cu mentinea „Propunere financiara”. 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 
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Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator:- scrisoare de înaintare (model orientativ 
Formularul nr.1);- formularul de Oferta si Centralizatorul financiar(Formularele nr.11 si 12);- oferta tehnica;- garantia de 
participare in original (model orientativ Formular nr.13);- documentele de calificare; 
 Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise 
urmatoarele: 
 a) adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 
 b) denumirea contractului pentru care se depune oferta  
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA 24.07.2013, 
ORA 10.00”.Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL Adresa la care se depune oferta: Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, secretariat. Telefon +40 2615050 fax nr. +40 269215434. Plicul exterior, 
prezentat mai sus va contine in interior cate un plic sigilat si stampilat cu : - Plicul nr.1 va contine documentele de calificare - 
Plicul nr. 2 va contine propunerea financiara, adica formularul 11 si 12 - Plicul nr. 3 va contine propunerea tehnica. Plicurile 
trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in 
care oferta respectiva este declarata intarziata. Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala. In cazul 
documentelor emise de institutii/organisme oficiale, abilitate in acest sens, documentele respective trebuie semnate si parafate 
conform prevederilor legale. Nu se accepta oferte alternative. Nota: In cazul in care, in scopul conformitatii documentelor de 
calificare si a propunerilor financiare, tehnice, autoritatea contractanta solicita pezentarea anumitor documente, acestea 
trebuie transmise in plic inchis la sediul AC in termenul stabilit. OBS. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru 
legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o 
raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub 
acest aspect. 
 
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                          da □ nu x 
VI.2) Contractul  se inscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare                 da □ nu x 
VI.3) ALTE INFORMATII  
In cazul în care doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc au acelasi punctaj, atunci, în vederea incheierii acordului 
cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, se va raspunde cu o noua oferta sau dupa caz, confirmarea ca se mentine 
oferta initiala care se va trimite la sediul autoritatii contractante in plic inchis, in termenul solicitat. 

VI.4) CĂI DE ATAC 
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac  
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor 
Adresă: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3 Bucuresti 
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084          Ţară: România 
E-mail:office@cnsc.ro                                           Telefon:0213104641  
Adresă Internet (URL) 
www.cnsc.ro                                   

Fax: 0213104642  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz) 
Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
E-mail: Telefon:  
Adresă Internet (URL)  Fax:  
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3) 
Persoana vătămată poate sesiza  Consiliul Naţional de Soluționare a contestațiilor în vederea anulării actului și/sau 
recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim în condițiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac 
Denumire oficială: Biroul Contencios al SCJU Sibiu 
Adresă: B-dul Corneliu Coposu, nr. 2-4 
Localitate:Sibiu Cod poştal: 550245 Ţară:Romania 
E-mail: scjsib@yahoo.com Telefon: +40 269215434  
Adresă Internet (URL) http://www.scjs.ro/ Fax: +40 269215434  
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT 
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
Punct(e) de contact: 
În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 
Adresă Internet (URL): 

 
II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE 
SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND 
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
Punct(e) de contact: 
În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 
Adresă Internet (URL): 

 
III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE 
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE 

Denumire oficială: 
Adresă: 
Localitate: Cod poştal: Ţară: 
Punct(e) de contact: 
În atenţia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 
Adresă Internet (URL): 
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CAIET DE SARCINI 

                 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie 
ansamblul cerintelor pe baza caruia se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara 
 
 
 

1.    CONDITII GENERALE 
   

1. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu încheie acord cadru de prestări servicii de prepararea 
hranei pentru pacienții internați în această instituție. 
       2.    Prestatorul va trebui să pregătească 3 (trei) mese pe zi + suplimente acolo unde este cazul, care să fie servite pacienților 
între următoarele ore : 
-Micul dejun  :  7:15 – 8:15   
-Prânzul           : 12:15- 13:20  
-Cina                 : 18:00- 19:20   
-Supliment       :  10:00 și 16:00 
        3.   Hrana caldă în momentul distribuirii,trebuie obligatoriu să aibă temperatura optimă de consum. Meniurile care vor fi 
servite se stabilesc de către asistentele dieteticiene ale autorității contractante care vor fi avizate de medicul specialist 
nutriționist conform diagnosticelor  pacienților înscrise în foile de observație clinică. Numărul porțiilor și dietelor vor fi 
comunicate zilnic prestatorului de servicii de către asistentele dieteticiene, care vor efectua și recepția cantitativă și calitativă a 
hranei. 
         4.   Prepararea hranei si distribuirea ei, va fi efectuată în spațiile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă și 
anume: 
-spațiul situat în B-dul Corneliu Coposu nr.2-4;   
-spațiul situat în str.Pompeiu Onofrei în incinta Pavilionului Neurologie;   
-spațiul situat în Calea Poplăcii,în incinta Secției de Fizioterapie II.   
         5.   Pe lângă porțiile de hrană menționate in  tabel cu structura alocațiilor de hrană, prestatorul va prepara și servi  hrana 
medicilor din serviciul de gardă. Valoarea alocației pentru hrana medicilor din serviciul de gardă , va fi conform legii, cel alocat 
pentru un pacient din secția respectivă. 
         6.   Spațiile în care se prepară hrana insumează o suprafață de 690 m2 și sunt alcătuite din următoarele: 
 -incăpere pentru curățat zarzavaturile; 
 -incăpere pentru tranșat carnea; 
 -spațiu pentru bucătăriile propiu-zise; 
 -incăpere de spălare-dezinfecție vase mari; 
 -incăpere de spălare-dezinfecție vase mici; 
 -magazie alimente; 
               -hol de acces-de primire materii prime; 
 -vestiar pentru personalul blocului alimentar; 
               -grup social; 
              Spațiile menționate mai sus au următoarele dotări: 
              -2  mașini de gătit cu 10 arzătoare pe gaz metan; 
              -2 buc autoclave pentru prepararea ceaiului și a ciorbelor ,a patru compartimente fiecare-capacitate 550 lt. 
              -1 buc robot zarzavat; 
              -1 buc robot universal cu mixer; 
              -1 buc mixer; 
              -1 dulap frigorific cu 2 compartimente; 
              -2 buc frigidere Arctic de capacitate 240 lt; 
              -1 buc frigider Arctic cu capacitate 140 lt. 
 
             Dotarea magaziei cu instalații de frig se compune din: 
              -1 cameră frigorifică; 
              -1 dulap frigorific cu 2 compartimente pentru păstrarea mezelurilor; 
              -1 dulap frigorific pentru ouă; 
              -1 cameră frigorifică pentru carne; 
        7.     Predarea spatiului si a dotarilor existente se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire. 
        8.    Hrana va fi preparată de personalul calificat in domeniul alimentatiei publice, în condiții de igienă corespunzătoare 
standardelor prevăzute pentru unitățiile sanitare. 
        9.    În perioada derulării acordului cadru de prestări servicii, prestatatorul va respecta întocmai Normele de protecție a 
muncii și autoapărare împotriva incendiilor specifice instituțiilor sanitare, precum și cele specifice activității de preparare a 
hranei. 
        10.    La expirarea termenului de derulare a acordului cadrui de prestări servicii, prestatorul trebuie să predea autoritatii 
contractante spațiul igienizat, împreună cu toate dotările existente, în bune condiții de funcționare  și cu investiția în 
modernizarea blocului alimentar reieșită din ofertă pe baza de proces-verbal de predare-primire. 
        11.   Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de preparare a hranei, 
condițiile în care prestatorul își desfășoară activitatea, condițiile de igienă a spațiilor și a alimentelor, etc. 
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        12.    În cazul unor defecțiuni la instalațiile electrice, de apă, gaz, canal din spațiile in care isi desfasoara activitate 
prestatorul, remedierea acestora cade în sarcina acstuia, pe cheltuiala sa, excepție facand rețelele principale de transport comune 
cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. 
        13.   Nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice este cel prevăzut în Hotărârea 
Guvrnului nr. 429/2008, ofertantul castigator fiind obligat sa le respecte si sa se incadreze in nivelul acestora. In cazul in care 
nivelul alocatiilor de hrana va fi modificat prin acte normative acesta va fi aplicat de catre autoritatea contractanta si de 
prestator. 
        14.    Prestatorul trebuie să asigure, zilnic, prestarea serviciilor de hrănire a pacienților și mediciilor de gardă. Pentru a 
preveni întreruperea prestării servicului de hrănire, prestatorul trebuie să constituie rezerve de alimente, la locul, în timpul, 
calitatea și condițiile stabilite de autoritatea contractantă. 
        15.   Produsele aprovizionate care sunt folosite in  vederea prepararii hranei, vor fi însoțite de documente prevăzute de 
legislația în vigoare (facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, avize, certificate sanitar-veterinare, declarații de conformitate, 
certificate de calitate, buletine de analiză, etc), ambalate, etichetate, inscripționate și ștampilate, după caz, potrivit legislației 
sanitar-veterinare în vigoare. 
       16.   Prestatorul este obligat să nu schimbe destinația spațiilor puse la dispoziție de către achizitor sau să facă modificări 
fără acordul scris al autorității contractante. 

 17.  Prestatorul va prelua spaţiile, utilajele, materialele şi dotările puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă, pe 
baza proces-verbal de predare-primire si le va folosi numai pentru activităţi de hrănire în folosul achizitorului. Repararea şi 
întreţinerea acestora sunt în sarcina prestatorului. Orice pierdere sau degradare a spaţiilor, utilajelor, materialelor şi/sau a 
dotărilor, datorată culpei prestatorului, determină înlocuirea cu bunuri noi de acelaşi gen sau achitarea contravalorii, în lei, la 
valoarea de înlocuire. Prestatorul are obligaţia să nu schimbe destinaţia acestora sau să facă modificări, fără acordul scris al 
autorităţii contractante. 
         18.   Prestatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala proprie, exploatarea și întreținerea spațiilor folosite(inclusiv zugrăveli 
și vopsiri anuale) și a utilajelor puse la dispoziție de către autoritatea contractantă și să permită verificarea  inventarului 
complet al acestora. In cazul unor defectiuni la instalatiile electrice, de apa, gaz, canal din spatiile puse la dispozitie, 
remedierea acestora cade in sarcina prestatorului de servicii,pe cheltuiala sa, exceptie fac retelele principale de tranport 
comune cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. 

       19.   Prestatatorul trebuie să respecte fluxul tehnologic de preparare și distribuire a hranei și să asigure condițiile igienico-
sanitare pentru transportul,  depozitarea și păstrarea produselor agroalimentare conform cu actele normative în vigoare. 
       20.   Prestatorul trebuie să recolteze zilnic și să păstreze probe de hrană, timp de 48  de ore, conform prevederilor  
Ordonanței Guvernului nr. 1081/1999. Acestea se vor păstra individual în recipiente speciale, curate,  acoperite, etichetate 
corespunzător,  într-un spațiu frigorific (frigider) special destinat acestui scop, care va avea compartimente etichetate 
corespunzător pentru fiecare masă servită. 
       21.   Prestatorul trebuie să asigure personalul de specialitate in vederea serviciului de prepararea hranei pentru bolnavi, în 
conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Acest lucru va fi dovedit prin completarea  Formularului 8. 
       22.   Prestatatorul trebuie să dispună de resursele financiare  și resursele umane necesare prestării de servicii de hrănire. 
Personalul angajat pentru prestarea acestor servicii trebuie să aibă calificarea pentru tipul de activitate pe care o prestează, 
dovedite cu state de plata din luna anterioara depunerii ofertei sau extras REVISAL, analizele la zi, să respecte regulile igienico-
sanitare prevăzute de legislația în vigoare și să fie dotat cu echipament individual de lucru și protecție corespunzător. 
       23.  În situația în care personalul angajat al prestatorului, uzează la grevă, prestatorul trebuie să asigure pe cheltuiala sa și 
prin diverse modalitati derularea contractului, sau autoritatea contractanta-pe cheltuiala prestatorului-va gasi variante altenative 
de servire a mesei pentru bolnavi. 
          24.   Prestatorul trebuie să fie în măsură, ca în termen de maxim 10 zile de la semnarea primului contract subsecvent, să 
înceapă prestarea serviciului de preparare hrană. 
          25.   Prestatorul trebuie să obțină în termene legale autorizațiile sanitare pentru spațiile și mijloacele puse la dispoziție de 
către autoritatea contractantă, cât și pentru autovehiculele proprii,dar nu mai târziu de 30 de zile de la data începerii prestării 
serviciului. 
          26.   Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea se vor executa trimestrial și ori de câte ori este nevoie, pe  
cheltuiala prestatorului. 
          27.   Prestatorul trebuie să asigure materialele de protecție și igienă necesare personalului propriu și în spațiile puse la 
dispoziție, precum și respectarea de către acesta a normelor legale privind protecția muncii și P.S.I precum și cele specifice 
activității de preparare a hranei. 
          28.   Prestatorul trebuie să execute la termenele legale și ori de câte ori este nevoie verificările metrologice ale mijloacelor  
de măsură  utilizate. 
         29.    Operatorului economic căruia i se atribuie acordul cadru de prestări servicii va suporta, pe cheltuielile sale, obținerea 
tuturor autorizațiilor de funcționare necesare, conform cu legislatia in vigoare. 

        30.  Spatiul pus la dispozitie este de 690 m2, conform descrierii din caietul de sarcini; Chiria pe spatiul pus la dispozitie 
nu va fi mai mica de 6,30 lei /m2; Operatorului economic căruia i se atribuie acordul cadru,va achita lunar și consumul 
efectuat de acesta la apă, gaz, canal, curent electric, în termen de 30 de zile de la emiterea documentelor justificative  ale 
autorității contractante.Consumul mediu pentru prepararea hranei, este următorul: 

gaz metan - 105 m3/zi ,  apă - 3 m3/zi,  curent electric - 70 Kw/zi,  canal - 3 m3 /zi. Operatorul economic caruia i se atribuie 
acordul cadru de prestari servicii va suporta, pe cheltuiala sa, obtinerea tuturor autorizatiilor de functionare necesare, conform 
legii si va achita anual catre Primaria Sibiu, impozitul pe cladire aferent suprafetei inchiriate prevazut la art.249 din legea 
53/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de aproximativ 55.000 lei. 

   31.  Prestatorul trebuie să asigure, pe cheltuiala proprie, exploatarea şi întreţinerea spaţiilor folosite (inclusiv zugrăveli 
şi vopsitorii anuale) şi a utilajelor puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă şi să permită verificarea inventarului 
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complet al acestora. La expirarea contractului, acestea se restituie  în stare de funcţionare şi în cantitatea pusă la dispoziţie 
prin procesul-verbal de predare-primire. 

NIVELUL DE HRANĂ PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE 
(Conform H.G. 429/2008) 

Preț unitar cu TVA  lei/bolnav/zi 
-Bolanvi TBC și HIV/SIDA-adulți 13,0 
-Bolnavi TBC și HIV/SIDA-copii 11,0 
-Bolnavi hepatită,neoplazici-adulți 11,5 
-Bolnavi hepatită,neoplazici-copii 13,6 
-Bolnavi diabet-adulți 12,0 
-Bolnavi diabet-copii 14,5 
-Bolnavi arși 11,5 
-Alți bolnavi adulți 7,0 
-Lăuze 8,0 
-Bolnavi în leprozerii 9,0 
-Bolnavi psihic și bolnavi psihic cu internare obligatorie 10,0 
-Bolnavi internați în staționare de zi 5,1 
-Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente,alimentați artificial 6,0 
-Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente,alimentați natural 1,8 
-Copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 6,0 

 
 

TABEL CU STRUCTURA SI VALOAREA ALOCAȚIILOR DE HRANĂ  (cf.  H.G. 429/2008)/Pacienti 
                                                         
 

Nr. 
crt 

Valoarea alocației cu TVA 
(cf.  H.G. 429/2008) 

  1,8 lei    7,0 lei    8,0 lei   11,5 lei    12,0 lei 

 
1. 

Număr minim estimat de pacienți pe 
alocații (48 luni) 

67.919 
 

644.255 
 

61.282 
 

50.459 
 

125.085 
 

2. Valoare minima estimata a alocatiei de 
hrana (cf.  H.G. 429/2008) 

122.254,2 4.509.785 490.256 580.278,5 1.501.020 

 
3. 

Număr maxim estimat de pacienți pe 
alocații (48 luni) 

88.975 
 

844.082 
 

80.276 
 

63.815 
 

163.852 
 

4. Valoare maxima estimata a alocatiei de 
hrana (cf.  H.G. 429/2008) 

160.155 5.908.574 642.208 733.872,5 1.966.224 

 
5. 

Număr minim total estimat 
 de pacienți (48 luni) 

 
949.000 

 
6. 

Număr maxim total estimat  
de pacienți (48 luni) 

 
1.241.000 

7. Valoare minima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)cu TVA 

7.203.593,7 

8. Valoare maxima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)cu TVA 

9.411.033,5 

9. Valoare minima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)faraTVA 

5.809.349,76 

10.. Valoare maxima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)fara TVA 

7.589.543,14 
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CANTITATE ȘI VALORI ESTIMATE MINIME ȘI MAXIME MANOPERA/pacient 
 

Nr. 
Crt. 

Număr minim 
   manopera/zi/pacient 

(48 luni) 

     Număr maxim     
 manopera/zi/pacient 

(48 luni) 

Valoarea minimă estimată 
manopera/acord cadru  
            48 luni  
      (lei fără TVA) 

Valoarea maximă estimată 
manopera/acord cadru  
           48 luni  
      (lei fără TVA) 

   1 881.081 1.152.025 
 

        2.643.243    
 

3.456.075   

 
 

        TABEL VALORIC PRIVIND VALOAREA MIN SI MAX  
                             A ACORDULUI CADRU SI A CONTRACTELOR SUBSECVENTE 
 

Val min. estim. acord cadru prestari 
servicii 

(faraTVA) 
Val.minima manopera + valoare 
minima alocatie de hrana)/ 48 luni 

Val. max. estim. acord cadru 
prestari servicii 

(faraTVA) 
Val.maxima manopera + valoare 
maxima alocatie de hrana)/ 48 
luni 

Val. min. estim.contr. subsecvent 
prestari servicii 

(faraTVA) 
lei 

Val. max estim.contr. subsecvent 
prestari servicii 

(faraTVA) 
lei 

8.452.592,76 lei 11.045.618,14 lei 176.095,68 230.117,04 
 

 
Notă: 

1. In alocatia de 1,8 lei, alimentele nu necesita prepararea si din acest motiv nu se acorda manopera.  
2.Valoare estimata la manoperă/pacienți/zi se compune din 3 mese si suplimente acolo unde este cazul si este de 3,00 lei fara 
TVA. 
3.Suma totala pentru un pacient /zi se stabileste adunand nivelul alocatiei de hrana prevazuta in HG 429/2008 (cu TVA) din care 
se scade TVA la care se adauga valoarea manoperei /pacient/zi (fara TVA) rezultata din oferta declarata castigatoare. La suma 
totala rezultata se adauga TVA. 

             
                                    
  2.   EXEMPLE DE MENIU 

 
      Exemplele de meniu tin cont de tipul alocatiilor de hrana si de numarul total de calorii pe care trebuie in mod obligatoriu 
sa il contina acestea 
LUNI 

 Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-pasta 
peste-branza topita 

Supa crema zarzavat –
crutoane-varza a la Cluj sau 
varza romaneasca -fructe 

Ceai plante-gris sau fidea 
cu lapte-gem- Eugenia 

 

HIPOSODAT 
6 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-parizer-
branza topita-margarina 

Supa paste sau fasole verde - 
musaca de cartofi cu carne 
de.vita 

Ceai plante-gris cu lapte- 
biscuiti -gem  

 

HEPATIC 4 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-parizar- 
branza vaci- biscuiti 

Supa paste sau fasole verde - 
musaca de cartofi cu carne 
de.vita 

Ceai plante-gris cu lapte - 
biscuiti -gem 

 

RENAL 5 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-parizar- 
branza vaci- biscuiti 

Supa paste sau fasole verde - 
musaca de cartofi cu carne 
de.vita 

Ceai plante-gris cu lapte- 
biscuiti -gem 

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-parizer-iaurt Supa zarzavat strecurata - rasol 
pui -salata varza 

Ceai plante-gratar-branza 
vaci 

 

ULCER 2 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-parizer-
biscuiti 

Supa paste-rasol pui-piure 
cartofi 

Ceai plante-gris sau fidea 
cu lapte-biscuiti-
margarina 

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-branza vaci-
biscuiti 

Supa paste - rasol pui -sote 
morcovi 

Ceai plante - gratar - 
branza vaci 

 

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata Supa strecurata-lapte-
smantana 

 

HIDRIC ZAHARAT 1 
B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat strecurata - piure Ceai plante-lapte pasare-

biscuiti 
 

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai-parizer-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure Ceai plante-lapte pasare-
biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei Lapte-ou-branza vaci- Supa concentrata-rasol paserat-Lapte-ou-biscuiti-  
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biscuiti piure margarina-branza de vaci 
-sodou 

MAME 8 lei 
Ceai plante-paine-pasta 
peste-margarina-branza 
topita 

Supa crema zarzavat-crutoane-
rulada carne-garnitura paste-
sos-desert- compot 

Ceai plante-tocanita pui cu 
piure de cartofi 

Taitei cu lapte   
 
Eugenia 

ONCOLOGIE 11.5 lei 
Ceai plante-paine-pateu-
unt-branza topita 

Ciorba varza porc, saufasole 
verde- rulouri carne-garnitura 
paste-desert-compot 

Ceai plante-tocanita pui- 
garnitura de cartofi-salata 

Taitei cu lapte  
 
Eugenia 

ARSI 11.5 lei 
Ceai plante-paine-pateu-
unt-branza topita 

Ciorba varza porc, saufasole 
verde- rulouri carne-garnitura 
paste-desert-compot 

Ceai plante-tocanita pui- 
garniture de cartofi-salata 

Taitei cu lapte 
 
Eugenia 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-biscuiti-
branza vaci-cartofi copti 

Supa crema zarzavat-crutoane-
rasol pui-paste-compot mere 
sau mere coapte 

Ceai plante-tocanita pui- 
garniture de cartofi-salata 

Lapte-biscuiti 
 
Branza de vaci -
cartofi copti 

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-pateu-
unt-branza topita 

Ciorba varza porc sau fasole 
verde- rulouri carne vita– 
garniture paste-mere 

Ceai plante-tocanita pui- 
garniture de cartofi-salata 

Lapte-mar 
 
Lapte batut-mar 

MEDICI  GARDA 7 lei + MG 

Ceai plante-paine-pateu-
margarina-     
salam 

Ciorba perisoare-escalop porc-
piure cartofi-salata-desert- 
compot 

Ceai de plante-salam-
pateu - gratar sau snitel de 
pui- cartofi pai si salata -
piure si salata 

 

COPII NOU-
NASCUTI 1.8 lei  Zahar- ulei-otet   

 
MARTI 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-ou-
margarina -pateu 

Supa cu galuste-sau ciorba 
cartoficu carne  porc-friptura 
pui-mazare sau iahnie-fructe 

Ceai plante-branza vaci-
mamaliga-telemea-
smantana 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-ou-
margarina -pateu 

Supa cu galuste sau supa 
cartofi- tocanita pui-garnitura 
orez sau piure-fructe 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci- smantana  

 

HEPATIC 4 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-parizer-
branza vaci-biscuiti 

Supa cu galuste sau supa 
cartofi- tocanita pui-garnitura 
orez sau piure-fructe 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci  

 

RENAL 5 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-parizer-
branza vaci-biscuiti 

Supa cu galuste sau supa 
cartofi- tocanita pui-garnitura 
orez sau piure-fructe 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci- smantana  

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-ou-iaurt Supa zarzavat strecurata -rasoi 
de pui -fasole verde sote- fructa 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci 

 

ULCER 2 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-ou-
parizer-biscuiti 

Supa galuste-tocana pui-
garnitura orez sau piure- 
compot 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci-smantana 

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-paine-ou-
parizer-biscuiti 

Supa gris cu crutoane-rasol pui-
garnitura orez-compot de mere 

Ceai plante-gratar-iaurt  

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata- lapte-smantana  
 HIDRIC ZAHARAT  

1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat strecurata- Ceai plante-compot  

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai plante--paine-ou-
parizer-biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure 
sau chisel fructe 

Ceai plante-lapte pasare-
biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei 
Lapte-ou-branza vaci-
biscuiti 

Supa concentrata-rasol pui-
piure cartofi-compot 

Ceai-iaurt-ou-conserva 
vita-margarina-parizer-
biscuiti 

 

MAME 8 lei 
Ceai plante-paine-ou-
margarina-pateu 

Supa galuste-tocana pui-piure 
cartofi –salata-compot 

Ceai plante-mamaliga cu 
telemea sau branza de 
vaci- smantana 

Friganele   
 
Napolitane 

ONCOLOGIE 11.5 lei 
Ceai plante-paine-ou-unt-
castraveti 

Supa galuste-tocana pui-piure 
cartofi –salata-compot 

Ceai plante-mamaliga cu 
telemea(branza de vaci cu 
smantana) 

Friganele  
 
Napolitane 

ARSI 11.5 lei 
Ceai plante-paine-ou-unt-
castraveti 

Supa galuste-tocana pui-piure 
cartofi –salata-compot 

Ceai plante-mamaliga cu 
telemea(branza de vaci cu 
smantana) 

Friganele  
 
Napolitane 

HEPATIC 11.5 lei Ceai plante-paine-biscuiti- Supa gris-crutoane-rasol pui- Ceai plante-mamaliga- Lapte-biscuiti 
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INFECTIOASE branza vaci-parizer piure- mere coapte branza vaci-cartofi copti  
Branza de vaci  

DIABET 12 lei Ceai plante-paine-ou-unt-
castraveti 

Supa fulgi cu vita-friptura pui-
mazare-mere 

Ceai plante-mamaliga-
branza vaci-smantana 

Lapte-mar 
Lapte batut-mar 

MEDICI  GARDA 7 lei + MG 

Ceai plante-paine-ou-unt-
castraveti-salam-telemea 

Ciorba cartofi cu porc-snitel 
porc pane-garnitura orez-
legume sote-salata- compot 

Ceai de plante-mamaliga-
telemea si smantana-
cabanos cu piure de cartofi 
si salata 

 

 
MIERCURI 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-gem-unt Ciorba fasole boabe cu os sau 

ciorba a la grec-tocana cartofi 
cu porc sau musaca-desert 

Cafea cu lapte-salam sau 
parizer-margarina-ceai 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-gem-unt Supa crema de pui cu crutoane-
perisoare dietetice-sau musaca 
de paste-garnitura paste-sos-
desert 

Cafea cu lapte-salam sau 
parizer-margarina-ceai 

 

HEPATIC 4 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-gem-
biscuiti 

Supa crema de pui cu crutoane-
perisoare dietetice-sau musaca 
de paste-garnitura paste-sos-
compot 

Cafea cu lapte-salam sau 
parizer-margarina-ceai 

 

RENAL 5 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-gem-
biscuiti 

Supa crema de pui cu crutoane-
perisoare dietetice-sau musaca 
de paste-garnitura paste-sos-
compot 

Cafea cu lapte-parizer-
ceai-biscuiti 

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-parizer-mar Supa zarzavat strecurata -rasol 
pui -salata varza 

Ceai plante-gratar-iaurt  

ULCER 2 AB 7 lei 
Ceai plante-taitei cu lapte-
biscuiti-paine 

Supa crema pui cu crutoane-
perisoare dietetice-paste-
compot 

Cafea cu lapte-parizer –
ceai-biscuiti 

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-branza vaci-
biscuiti-paine prajita 

Supa crema crutoane-rasol-
paste-mere coapte 

Ceai plante-gratar-iaurt  

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata 
 

Lapte-smantana  

HIDRIC ZAHARAT  
1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat strecurata- Ceai plante-compot  

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai plante-taitei cu lapte-
biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure 
sai chisel fructe 

Ceai plante-branza vaci-
biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei 
Lapte-ceai- pateu-branza 
vaci-biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-carne 
paserata-piure 

Ceai de plante-ou-biscuiti-
margarina-branza de vaci-
conserva vita 

 

MAME 8 lei 

Ceai plante-paine-gem-
margarina 

Ciorba de zarzavat sau ciorba 
taraneasca-tocana de pui-
garnitura de orez-sfecla-desert-
compot 

Ceai plante-salam sau 
parizer-margarina-biscuiti 

Lapte pasare  
 
Eugenia 

ONCOLOGIE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-salam-
unt-castraveti 

Ciorba de zarzavat sau ciorba 
taraneasca-tocana de pui-
garnitura de orez-sfecla-desert-
compot 

Ceai plante-snitel vita in 
ceapa-paste 

Lapte pasare   
 
Eugenia 

ARSI 11.5 lei 

Ceai plante-paine-salam-
unt-castraveti 

Ciorba de zarzavat sau ciorba 
taraneasca-tocana de pui-
garnitura de orez-sfecla-desert-
compot 

Ceai plante-snitel vita in 
ceapa-paste 

Lapte pasare  
 
Eugenia 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Ceai plante-lapte-paine-
biscuiti-branza vaci-cartofi 
copti 

Supa cu orez -rasol-piure-
compot mere 

Ceai plante-snitel vita in 
ceapa-paste 

Lapte-biscuiti 
 
Branza de vaci -
mere coapte 

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-parizer-
unt-castraveti 

Ciorba taraneasca-friptura de 
pui-garnitura de orez-salata-mar 

Ceai plante-snitel vita in 
ceapa-paste 

Lapte-mar 
 
Iaurt-mar 

MEDICI  GARDA 7 lei + MG 
Ceai plante-paine-unt-
parizer-ou-castraveti 

Ciorba taraneasca sau supa de 
fidea-friptura puire-varza calita-
compot-desert 

Ceai de plante-crenvursti 
cu mustar-gratar cu cartofi 
pai sau garniture de orez - 
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salata 
 
JOI 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei Ceai plante-paine-telemea-
margarina-rosii 

Ciorba de varza cu os-tocana 
porc si mamaliga 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez sarbesc 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-branza 
vaci-margarina-rosii 

Supa fasole verde sau supa 
cartofi sau supa fidea- tocana de 
pui cu mamaliga 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez sarbesc 

 

HEPATIC 4 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-branza 
vaci -parizer-biscuiti 

Supa fasole verde sau supa 
cartofi sau supa fidea- tocana de 
pui cu mamaliga 
 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez sarbesc 

 

RENAL 5 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-branza 
vaci -parizer-biscuiti 

Supa fasole verde sau supa 
cartofi sau supa fidea- tocana de 
pui cu mamaliga 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez sarbesc 

 

OBEZITATE 7 7 lei 
Ceai plante-ou-mar Supa zarzavat strecurata sau 

supa fasole verde -rasol pui -
mamaliga 

Ceai plante-polonez fiert-
iaurt 

 

ULCER 2 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-ou-biscuiti 

Supa fasole verde-tocana de 
pui-piure de cartofi 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez  

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-ou-biscuiti 

Supa de zarzavat-rasol-sote de 
morcovi 

Ceai plante-polonez la 
tava-orez  

 

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa concentrata Ceai de plante - 
lapte 

 

HIDRIC ZAHARAT  
1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa concentrata Ceai plante-compot-  

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai-cu-paine-branza vaci-
biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure 
de cartofi- chisel fructe 

Ceai plante-orez cu lapte 
sau taitei cu lapte-biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei Lapte-ou-branza vaci-
biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-rasol –
piure-compot 

Ceai de plante-branza vaci-
sodou-biscuiti-ou 

 

MAME 8 lei 

Ceai plante-paine-branza 
de vaci sau telemea-unt-
rosii 

Ciorba fasole verde cu os-
tocana de pui cu piure sau 
tocana de porc cu mamaliga -
compot 

Ceai plante-fripura pui - 
cartofi nature-salata 

Cafea cu lapte -
Eugenia  
 
Napolitane 

ONCOLOGIE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-branza 
de vaci sau telemea-unt-
rosii 

Ciorba de perisoare-polonez la 
tava-garnitura orez-salata-
compot 

Ceai plante-fripura pui - 
cartofi nature 

Cafea cu lapte -
Eugenia  
 
Napolitane 

ARSI 11.5 lei 
Ceai plante-paine-branza 
de vaci sau telemea-unt-
rosii 

Ciorba varza os, tocana de pui-
mamaliga-salata-compot 

Ceai plante-fripura pui - 
cartofi natur 

Lapte- Eugenia 
Iaurt - napolitane 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Ceai plante 
-biscuiti-branza vaci-lapte 

Supa fidea-carne inabusita pui-
piure-compot  

Ceai plante-fripura pui - 
cartofi natur 

Biscuiti-branza de 
vaci  
Cartofi copti 

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-rosii-
unt-branza vaci 

Supa de fulgi cu ou vita-
sarmale-mamaliga-smantana-
mere 

Ceai plante-fripura pui - 
cartofi nature-salata 

Lapte-mar 
 
Iaurt-mar 

MEDICI  GARDA 7 lei + MG 
Ceai plante-paine-unt-
telemea-salam-ou-rosii 

supa de fidea-sarmale-
mamaliga-smantana-compot 

Ceai de plante-parizer-
telemea-gratar-cartofi pai-
salata 

 

COPII NOU-
NASCUTI 1.8 lei  Zahar – ulei -otet   

 
VINERI 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-
margarina-gem 

Supa rosii paste sau ciorba 
fasole boabe -iahnie de fasole 
boabe sau salata de cartofi -
salata -cozonac 

Ceai plante-ghiveci de 
legume 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei Ceai plante-paine-
margarina-gem 

Supa chimen cu crutoane-
tocana cartofi-sfecla-cozonac 

Ceai plante-macaroane 
gratinate-biscuiti  
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HEPATIC 4 AB 7 lei Gem-biscuiti Supa chimen cu crutoane-
tocana cartofi-sfecla-compot 

Ceai plante-macaroane 
gratinate-biscuiti  

 

RENAL 5 AB 7 lei Gem-margarina-biscuiti Supa chimen cu crutoane-
tocana cartofi-sfecla-compot 

Ceai plante-macaroane 
gratinate-biscuiti  

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-branza vaci -
mar 

Supa zarzavat strecurata –rasol-
salata varza 

Ceai plante-gratar-branza 
vaci 

 

ULCER 2 AB 7 lei Ceai plante-paine-parizer 
sau branza vaci -biscuiti 

Supa chimen cu crutoane-rasol-
garnitura de cartofi-compot 

Ceai plante-macaroane 
gratinate-biscuiti  

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-paine-parizer 
sau branza vaci -biscuiti 

Supa de zarzavat cu orez-rasol-
paste-compot 

Ceai plante-gratar-branza 
vaci 

 

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata Lapte-smantana  
HIDRIC ZAHARAT 

 1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat strecurata Ceai plante-compot  

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai-parizer-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure 
sau chisel 

Ceai plante-macaroane cu 
lapte -biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei Lapte-ceai-margarina-
branza vaci-pateu-biscuiti 

Supa concentrata-rasol paserat-
piure-compot 

Sodou-parizer-conserva de 
vita-peste 

 

MAME 8 lei 
Ceai plante-paine-gem-
margarina sau unt –iaurt 
sau lapte 

Supa chimen cu crutoane-
papricas de pui cu galuste-
compot-desert 

Ceai plante-ghiveci -
mezeluri-cartofi natur 

Gris cu lapte 
 
Napolitane 

ONCOLOGIE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-pateu-
unt-castraveti 

Ciorba de fasole boabe cu os 
sau fasole verde -tocana de pui-
garnitura de orez-salata-
compot-desert 

Ceai plante-ghiveci -
mezeluri-cartofi natur 

Gris cu lapte  
 
Napolitane 

ARSI 11.5 lei 
Ceai plante-paine-pateu-
unt-castraveti 

Bors rusesc sau supa cu fidea-
friptura de pui-garnitura cu 
orez-salata-compot-desert 

Ceai plante-ghiveci –
mezeluri-cartofi natur 

Gris cu lapte  
 
Napolitane 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Lapte-ceai plante-paine-
biscuiti-branza vaci-mere 
coapte 

Supa chimen cu crutoane-rasol-
cartofi nature-compot 

Ceai plante-macaroane cu 
branza de vaci-biscuiti 

Ceai de plante 
-cartofi copti 
 
Lapte-mere 

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-pateu-
unt-castraveti 

Ciorba de fasole boabe cu os 
saubors rusesc- friptura –
garnitura de orez-salata-mere 

Ceai plante-macaroane cu 
branza de vaci- 

Lapte-mar 
 
Iaurt-mar 

MEDICI  GARDA 7 lei + MG 

Ceai plante-paine-pateu-
ou-unt –salam-castraveti 

Ciorba de fasole boabe cu os 
saubors rusesc-tocana de porc 
sau iahnie cu cabanos-garnitura 
de cartofi-salata-compot-desert 

Ceai de plante-salam-
pateu-mezel- friptura de 
pui-garnitura de orez-
legume sote-salata 

 

 
 
SAMBATA 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-telemea 
sau branza vaci- margarina 

Ciorba de fasole verde cu os-
tocanita de pui-garnitura paste-
fructe 

Ceai plante-polonez-
margarina-mustar 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei 
Ceai plante-paine- branza 
vaci- margarina 

Ciorba de fasole verde cu os sau 
supa de orez -tocanita de pui-
garnit. paste-sau piure-fructe 

Ceai plante-polonez-
margarina-biscuiti 

 

HEPATIC 4 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa cu orez sau paste cu os-
tocanita de pui-piure cartofi 

Ceai plante-polonez-
biscuiti-branza vaci 

 

RENAL 5 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa cu orez sau paste cu os-
tocanita de pui-piure cartofi 

Ceai plante-polonez-
biscuiti-branza vaci 

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-parizer-branza 
vaci 

Supa zarzavat strecurata -rasol-
fasole verde sote 

Ceai plante-polonez-iaurt  

ULCER 2 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa cu orez sau paste cu os-
tocanita de pui-piure cartofi 

Ceai plante-polonez-
biscuiti-margarina 

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa zarzavat strecurata -rasol-
garnitura paste 

Ceai plante-polonez branza 
vaci-biscuiti 

 

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata lapte-smantana  
HIDRIC ZAHARAT  

1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat strecurata- Supa zarzavat strecurata-
ceai de plante 

 

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai plante-branza vaci-
biscuiti 

Supa zarzavat strecurata-piure 
sauchisel de fructe 

Ceai plante-branza de vaci-
polonez-biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei Ceai de plante-lapte-branza Supa concentrata-rasol paserat- Ceai de plante-biscuiti-  
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vaci-margarina-ou-parizer piure -compot branza de vaci -parizer-
pateu 

MAME 8 lei 

Ceai plante-paine-telemea 
sau branza vaci-margarina-
rosii 

Ciorba fasole verde cu os sau a 
la grec-tocana de porc sau pui-
garnitura paste-compot-desert 

Ceai plante-polonez-
margarina-mustar 

Cafea cu lapte si 
Eugenia 
 
 Napolitane 

ONCOLOGIE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-telemea 
sau branza vaci-margarina-
rosii 

Ciorba fasole verde cu os-
tocana de porc sau pui-garnitura 
paste-compot-desert 

Ceai plante-friptura de pui-
garnitura de cartofi -salata 

Cafea cu lapte si 
Eugenia 
 
Napolitane 

ARSI 11.5 lei 

Ceai plante-paine-telemea 
sau branza vaci-margarina-
rosii 

Ciorba fasole verde cu os-
tocana de porc sau pui-garnitura 
paste-compot-desert 

Ceai plante-friptura de pui-
garnitura de cartofi -salata 

Cafea cu lapte si 
Eugenia, 
 
Napolitane 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Lapte-ceai –cartofi copti Supa  fasole verde cu os-tocana 
de  sau pui-garnitura paste-
compot 

Ceai plante-friptura de pui-
garnitura de cartofi -salata 

Lapte-biscuiti 
Ceai-mere coapte 

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-branza 
vaci-rosii 

Supa de fulgi ou vita-friptura de 
pui-mazare scazuta-mar 

Ceai plante-friptura de pui-
garnitura de cartofi -salata 

Lapte-mar 
 
Iaurt-mar 

MEDICI GARDA 7 lei + MG 
Ceai plante-paine-ou-
margarina-salam-telemea-
rosii 

Ciorba fasole verde-friptura de 
porc piure-varza calita -compot 

Ceai de plante-polonez-
mustar-pateu-gratar cu 
cartofi pai - salata 

 

COPII NOU-
NASCUTI 1.8 lei  Zahar- ulei-otet   

 
DUMINICA 

Regim alimentar Valoare 
alocatie Mic dejun Pranz Cina Supliment orele 10 

si 16 

MIXT 9 AB 7 lei 

Ceai plante-paine-ou-unt Ciorba taraneasca sau de 
spanac-friptura pui-garnitura 
orez sarbesc- salata 

Ceai plante-pateu-telemea 
sau branza de vaci-
margarina 

 

HIPOSODAT 6 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-ou-unt Supa crema zarzavat -crutoane- 

friptura inabusita-garnitura orez 
sarbesc- salata 

Ceai plante-pateu- branza 
de vaci-biscuiti 

 

HEPATIC 4 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa crema zarzavat -crutoane- 
friptura inabusita-garnitura orez 
sarbesc- salata 

Ceai plante-parizer-
branza de vaci-biscuiti 

 

RENAL 5 AB 7 lei 
Ceai plante-paine-branza 
vaci-biscuiti 

Supa crema zarzavat -crutoane- 
friptura inabusita-garnitura orez 
sarbesc- salata 

Ceai plante-parizer-
branza de vaci-biscuiti 

 

OBEZITATE 7 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-ou 

Supa zarzavat strecurata - rasol-
garnitura orez-compot 

Ceai plante-gratar-iaurt  

ULCER 2 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-ou 

Supa zarzavat strecurata - rasol-
garnitura orez-compot 

Ceai plante-parizer-
branza de vaci-biscuiti 

 

COLITE 3 AB 7 lei Ceai plante-paine-branza 
vaci-ou 

Supa zarzavat strecurata - rasol-
garnitura orez-compot 

Ceai plante-parizer-
branza de vaci-biscuiti 

 

MELENA 1 D 7 lei Lapte-smantana Supa zarzavat strecurata-piure Ceai de plante-compot  
HIDRIC ZAHARAT 

1 B 7 lei Ceai plante-compot Supa zarzavat  
strecurata 

Ceai plante-lapte pasare-
biscuiti 

 

SEMILICHIDE 1 C 7 lei Ceai plante-ou-biscuiti Supa zarzavat strecurata-piure Ceai plante-lapte pasare-
biscuiti 

 

SPECIAL S 10 7 lei 
Lapte-ou-branza vaci-
biscuiti 

Supa zarzavat strecurata -rasol 
paserat-piure cartofi-compot-
desert 

Salam-parizer-conserva 
de vita 

 

MAME 8 lei 

Ceai plante-paine-ou-unt-
rosii sau iaurt 

Ciorba zarzavat cu os sau de 
spanac-friptura pui sau porc-
garnitura orez-salata-compot-
desert 

Ceai plante-pateu-telemea 
sau branza de vaci-
margarina 

Gris cu lapte   
 
 Napolitane 

ONCOLOGIE 11.5 lei 

Ceai plante-paine-ou-unt-
rosii sau iaurt 

Ciorba zarzavat cu os sau de 
spanac-friptura pui sau porc-
garnitura cartofi-salata-compot-
desert 

Ceai plante-salam sau 
parizer la tava -garnitura 
de orez, salata 

Gris cu lapte  
 
Napolitane 

ARSI 11.5 lei Ceai plante-paine-ou-unt- Ciorba zarzavat cu os sau de Ceai plante-salam sau Lapte-napolitane 
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rosii sau iaurt spanac-friptura pui sau porc-
garnitura cartofi-salata-compot-
desert 

parizer la tava -garnitura 
de orez, salata 

 
Iaurt-napolitane 

HEPATIC 
INFECTIOASE 11.5 lei 

Ceai plante-paine--branza 
vaci-cartofi copti 

Supa crema zarzavat-crutoane-
friptura inabusita-garnitura 
orez-compot 

Ceai plante-lapte - branza 
de vaci-cartofi copti 

Lapte-biscuiti 
 
Branza de vaci  

DIABET 12 lei 
Ceai plante-paine-ou-unt-
rosii 

Ciorba zarzavat cu os sau 
spanac-tocana de pui-garnitura 
de cartofi-salata -mar 

Ceai plante-parizer la 
tava- garnitura de orez-
salata 

Lapte-mar 
 
Iaurt-mar 

MEDICI GARDA 7 lei + MG 
Ceai plante-paine-ou-unt-
rosii-mezeluri-iaurt 

Bors a la russe-snitel pui pane -
cartofi ardelenesti-salata-
compot-desert 

Ceai de plante-salam-
pateu -telemea- gratar- 
cartofi pai - salata  

 

 
Suplimentele de la orele 10,00 si 16.00, sunt repartizate bolnavilor cu nevoi speciale care necesita o hrana suplimentara  fata de cele 
trei mese principale (exemplu : pentru diabetici,  mame, si regimurile speciale cerute pentru bolnavii cu afectiuni ce necesita un aport 
suplimentar de alimentatie). 
 

TABEL CU VALOAREA MEDIE A CALORIILOR FUNCTIE DE ALOCATIA DE HRANA 
Valoare alocatie  cu TVA 
lei(cf.  H.G. 429/2008) 1, 8 lei 7,0 lei 8,0 lei 11,5 lei 12,0 lei 

Numar mediu calorii 200 2500 2660 3540 2685 
 
 
                                                   3.   EVALUAREA OFERTELOR 
 
      Criteriul de evaluare a ofertelor este – ofeta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic. 
      Evaluarea ofertelor constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării unui algoritm de 
calcul. Contractul va fi atribuit operatorului economic care întrunește cel mai mare punctaj. 
      Factorii care vor fi luați în considerare pentru evaluarea ofertelor sunt prezentați în tabelul de mai jos : 

 
 
 
Calculul punctajului total al ofertantului „n”se face dupa formula: 
Pt (n)=P p.o.(n)+P e.s.(n)+P f.o.(n)+P i.m.(n) 
unde: 
Pt (n) - punctajului total al ofertantului „n”; 
P p.o.(n) - punctajul pentru pretul ofertei facute de  ofertantului „n”; 
P e.s.(n) - punctajul pentru experienta similara a ofertantului „n”; 
P f.o.(n) - punctajul pentru facilitati oferite de ofertantului „n”; 
P i.m.(n) - punctajul pentru investitii si modernizare a ofertantului „n”. 
 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul 
Punctajul pentru factorul de evaluare ”prețul ofertei” se acordă astfel: 
- operatorul economic va menționa in oferta sa totalul valorii maxime a acordului cadru, din  centralizatorul financiar 
(Formularul 12), ținându-se cont că zilnic manopera conține 3 mese+suplimente, în funcție de diagnosticul pacientului si tipul 
alocatiei; 
- oferta cu valoarea cea mai mica primește punctajul maxim de 60 puncte. Restul ofertelor vor primi punctajul pentru valoarea 
ofertelor, în funcție de următoarea formulă de calcul: 

- P p.o.(n)=(Valoarea cea mai mica/Valoarea ofertei ”n”)x60 
 
Punctajul pentru factorul de evaluare ”experiență similară în spitalele mari”se acordă astfel: 
- experienta  similara se ia in calcul pentru operatorii economici care au prestat la un spital cu cel puțin 400  paturi. 

Nr. crt.  Factorii de evaluare  Punctaj maxim 

    1. Prețul rezultat din oferta financiară 60 

    2. Experiență similară în spitale mari (peste 400 paturi) 7 

    3. Facilități oferite 17 

    4. Investiții si modernizare bucătărie 16 

                   TOTAL 100 
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- punctajul maxim de 7 puncte, se acorda operatorului economic care are cel mai mare numar de ani de experienta in spitale cu 
cel putin 400 paturi. Restul ofertantilor,  vor primi punctajul în funcție de următoarea formulă de calcul: 
             - P e.s.(n)=(Nr. ani experienta similara ofertant „n”/Nr. max ani experienta similara)x7 
 
Punctajul pentru ”facilități oferite”, va fi calculat de către comisia de evaluare pe baza urmatoarelor criterii: 
- Ofertantul va enumera facilitatile oferite autoritatii contractante si le va evalua in lei/luna, pe baza de oferte ferme, atasate 
documentatiei depuse. 
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel: pentru fiecare 250 lei /luna se acorda 1 punct, punctajul maxim fiind 
de 17 puncte.  
Ex: Punctajul maxim se obtine astfel: 250 lei /luna x 17p = 4.250 lei/luna. Ofertantul castigator va platii aceasta suma lunar 
catre autoritatea contractanta pe perioada desfasurarii acordului cadru (48 de luni). 
 Restul ofertantilor,  vor primi punctajul în funcție de următoarea formulă de calcul: 

- P f.o.(n)=( Valoare facilitati oferite de ofertantul „n”/Valoare maxima la facilitati oferite)x17 
 
Punctajul pentru investiții și modernizarea bucătăriei 
Investițiile solicitate de autoritatea contractanta sunt prezentate in tabelul de mai jos 
 

Nr. crt.                            Denumire investitie Nr.  
buc. 

1 Masini de gatit pe gaz – 8 focuri+2 cuptoare (seria 900 mm) + montaj 1 
2 Masini de gatit pe gaz – 6 focuri+ 1 cuptor (seria 900 mm) + montaj 1 
3 Masini de gatit pe gaz – 6 focuri+ 1 cuptor+suport (seria 900 mm) + montaj 2 
4 Plita dubla – seria 700 mm + montaj 1 
5 Dulap frigorific dublu 1400 l. 1 
6 Hota cu motor inclus (5 filtre) – 3000x1800x450 mm + montaj 2 
7 Frigider 240 l. 3 
8 Lada frigorifica 284 l. 2 
9 Robot de taiat legume 1 
10 Rastel inox 4 polite – 1600x550x2000 mm 3 
11 Cratite si oale de inox cu capac de    10 ÷ 50  l. 10 
   

 
Investiția si modernizarea propusă de ofertant și punctată de autoritatea contractului se va realiza  în maxim 6 luni de la 
semnarea acordului-cadru, iar nerespectarea acesteia este clauză de reziliere a acestuia. Valoarea elementelor componente ale 
investitiei, va fi dovedita cu oferte ferme de pret  de la furnizori autorizati  si fise  tehnice detaliate de la producatorii utilajelor , 
pentru diferitele pozitii ale tabelului de mai sus. 
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel: pentru fiecare 5000 lei investiti se acorda 1 punct, punctajul maxim 
fiind 16. 
Oferta cu valoarea cea mai mare a investitiei primeste punctajul maxim de 16 puncte.  Restul ofertelor vor primi punctajul 
pentru investitiile si modernizarile facute, în funcție de următoarea formulă de calcul: 
P i.m.(n)=(Valoarea investitiei ofertant ”n”/Valoarea cea mai mare a investitiei)x16 
 
NOTA 

Chiria pentru spatiile detinute de autoritatea contractanta, se va negocia ulterior cu ofertantul desemnat castigator si va pleca 
de la 6,30 lei mp/luna.    
 

 
 
 
Intocmit, 
Sef Serviciu Administrativ 
Gheorghe Presecan 
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FORMULARE STANDARD 
 

 
 Fiecare ofertant care participă,în mod individual sau ca asociat,la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție 
publică are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secțiuni,completate în mod corespunzător și semnate 
de persoanele autorizate 
 
 

Formularul nr.1 
 
OFERTANTUL                  
 ................................                    
 (denumirea/numele) 
 

    SCRISOARE DE INAINTARE 
 
                       Catre ................................................................................ 
                                 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 

Ca urmare a anuntului de participare aparut in SEAP, avand nr. ……….. din....................privind  
aplicarea procedurii pentru atribuirea  acordului cadru ..........................................                

             (denumirea contractului de achizitie publica) 
 noi ........................................ va transmitem alaturat urmatoarele: 
(denumirea/numele ofertantului)  
    1. Documentul ........................................... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in  
                         (tipul, seria/numarul, emitentul) 
forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original; 
    a) oferta; 
    b) documentele care insotesc oferta. 
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
           Cu stima, 
 
     Data completarii                                                                        Candidat/Ofertant, 
      .....................                                                         ..................... 
                                                                                                                   (semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 6 
 
OFERTANTUL 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
                                      INFORMATII GENERALE 
 

1. Denumirea/numele: 
2. Codul de inregistrare fiscala: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ___________________________________  
                                                                  (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _______________________________________ 

          (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________ 

                                                                                                                           (adrese complete, telefon/fax,  
                                                                                                              Certificate de inmatriculare / inregistrare) 

8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 

________________________________________________________________________ 
                                                        Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala 
                 Anul                                la 31 decembrie                                        la 31 decembrie 
                                                               (mii lei)                                              (echivalent euro) 
________________________________________________________________________ 
 2010 
________________________________________________________________________ 
 2011 
________________________________________________________________________ 
 2012 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ofertant, 
_______________ 
(semnatura autorizata) 
 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 
declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formularul nr. 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                 (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, 
că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, 
nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat 
ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
                                                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
    
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 
declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formularul nr. 3 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

 

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G. 34/2006 
 

 
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza 
procedura) pentru atribuirea acordului-cadru avand ca obiect  Prestari servicii de preparare a mancarii, CPV 55321000-6 , 
la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere 
ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 181 lit. a) si c1) – e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv: 

a)  ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a 
hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 

b) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
c)  nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o 

fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 
d) nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre 

autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in declaratii 

 
Operator economic, 
…………………………. 

(semnatura autorizată ) 
 
    
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta 
declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
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Formularul nr. 11 
 
 
 OFERTANTUL 
  ........................... 
(denumirea/numele) 
 
                                                                     FORMULAR DE OFERTA 
 
                                           Catre ....................................................................... 
                                            (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
........…………………………………………………../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si 
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
……………..…………………………………………………………………………………………… 
 (denumirea serviciului) pentru suma de ...........…………..lei, (suma in litere si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea 
adaugata in valoare......………………lei.(suma in litere si in cifre) 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile adjudecate , conform  
clauzelor contractuale. 
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile,(durata in litere si cifre) respectiv pana la 
data de ..........(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea 
perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
    5. Alaturi de oferta de baza: 
    -  nu depunem oferta alternativa. 
    6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 
 
 
 
 
    Data......../........../.........                                                                                                                                                                                                           
(denumirea/numele ofertantului). 
 
      .............(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
......................(denumirea/numele ofertantului). 
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Formularul nr.12 
 
OFERTANTUL 
 _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 CENTRALIZATOR FINANCIAR 
 
Nr. 
Crt. 

Denumire serviciu Cantitate maxima 
estimata 
manopera /48 luni 

Pret unitar Lei fara TVA Valoare totala Lei fara 
TVA 

1 
Manopera preparare mancare 
(3 portii +suplimente acolo 
unde este cazul /zi) 

1.152.025 
  

 

2 
Valoare maxima totala  
estimata a alocatiei de 
hrana(48 luni)fara TVA 

7.589.543,14 

 Valoarea totala ofertata/acord cadru/48 luni (lei fără TVA)  

 
 
 
 
 

 
NOTA:  
- Valorile sunt in lei fara TVA, iar oferta se va face la cantitatea maxima estimata. 
 
Data......../........../.........  
      .............(semnatura), in calitate de .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
......................(denumirea/numele ofertantului). 
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 Formularul nr. 13 
_______________________ 
(denumire emitent garantie) 
 

MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a acordului-cadru 

 
Catre ___________________________________________ 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 

Avand in vedere procedura ________________________ pentru atribuirea acordului-cadru 
___________________________ (denumirea contractului), noi  ___________________ (denumirea emitentului), avand 
sediul inregistrat la _____________ (adresa emitentului), ne obligam fata de  ____________ (denumirea autoritatii 
contractante): 
 
 

[OFERTANTUL ARE DREPTUL DE A ALEGE UNA DINTRE CELE DOUA VARIANTE DE MAI JOS – I. sau II.] 
 

I. Sa onoram neconditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____ din valoarea 
estimata a acordului-cadru, adica suma de  ___________ RON  (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si fara ca 
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, in situatia in care autoritatea contractanta declara ca 
suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile 
de la literele a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se executa neconditionat conform art.86 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 
925/20006); 

 
[SAU] 

 
II. Sa onoram conditionat orice solicitare de plata din partea autoritatii contractante, in limita a _____ din valoarea 

estimata a acordului-cadru, adica suma de ___________ RON (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa şi după 
constatarea culpei ofertantului în conformitate cu contractul garantat. În cererea sa autoritatea contractanta va 
preciza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile de la 
literele a) – c) de mai jos (cazul garantiei care se executa conditionat conform art.86 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 
925/20006) 

 
 

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), si-a retras oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 
 

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________ (denumirea/numele) a refuzat sa 
semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei; 

 
c) in masura în care CNSC respinge contestatia inaintata de catre ofertant, autoritatea contractanta va retine 

contestatorului din garantia de participare, în raport cu valoarea estimata a acordului cadru, suma cf. art 
2781*) din OUG 34/2006 
 

 
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________. 
 

In cazul in care partile sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele 
elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar 
prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea. 
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.  
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele judecătoreşti 
romane.  

 
 

Data completarii ............................ 
 
 
Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________  

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare) 
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Formular nr.4 
 

 
D E C L A R A T I E 

 
Privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ 

 
 

 
Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al 
_____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic) 
 

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare. 

 
b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu 

avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în 
relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, respectiv:  

 
Membri Comitetului Director:                               Membrii comisiei de evaluare procedura: 
 
Manager: dr. Liviu Cotârlă                                       Presedinte: Ref. Presecan Gheorghe 
 
Director Medical: Dr. Radu Chicea                          Membrii: Ec. Tomaschek Lucian 
                                                                     
Director financiar contabil: ec.Mirela Tataru       Jr. Radac Laura 
 
Director Administrativ: ec.Bichicean Pavel 
                            
Director Ingrijiri medicale: as. Andrei Mihu                             
 
   

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 
dispun. 
 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea 
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia 
făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 
 
 

                                                                    
Data:                                                                                                                     Semnatura 
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Formular nr. 5 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

CERTIFICAT 
de participare la licitatie cu oferta independenta 

 
 
 I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali a/lai ............................., 
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publică organizată de ............................., în calitate de 
autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile 
conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. 
 
 II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele ................................., următoarele : 
 
 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 
 
 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achizitie publică în condiţiile în care cele declarate se 
dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 
 
 3. fiecare semnatură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, 
inclusiv în privinţa termenilor continuţi de ofertă; 
 
 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în 
numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achizitie publică sau ar putea 
oferta, întrunind condiţile de participare; 
 
 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, 
comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 
 
 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, 
metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în 
respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legatură cu obiectul respectivei proceduri; 
 
 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din întelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, 
specificaţii particulare ale serviciilor oferite; 
 
 8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al 
deschiderii publice, anunţată de contractor. 
 
 III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declaram că cele consemnate în prezentul certificat 
sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 
 
Data completarii ....................... 
 

Ofertant, 
 

........................................................ 
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul nr. 7 
  OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII  
CARE VIZEAZA ULTIMII 3 ANI 

 
 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc 
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
 
Nr. 
crt. 

                       
                  Denumire beneficiar 

 
Valoarea contractului/ 
acordului cadru  incheiat 

Perioada de valabilitate a 
contractului/ acordului 
cadru  incheiat 
de la…….. pana la ….. 

 1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
 
 
    
 
 
 
 
          Data completarii ______________                                                    Candidat/ofertant, 
                                                                                                                             _________________ 
                                                                                                                           (semnatura autorizata) 
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Formularul nr. 8 
  OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 
 

DECLARATIE 
PRIVIND NUMARUL DE PERSONAL ANGAJAT PE POSTURI 

CARE VA FI FOLOSIT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE PREPARARE A HRANEI  
 
 

 
    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
    Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc 
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
    Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 
informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect 
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
Nr. 
crt. 

    Tipul de personal angajat pe posturi Nr. personal angajat pe 
posturi in anul 2013 

Nr. personal angajat pe 
posturi folosit in vederea 
derularii acordului cadru 

 1 Persoane de conducere   
2 Personal TESA   
3 Bucatari   
4 Ajutori de bucatari   
5 Muncitori necalificati   
6 Soferi   
7 Gestionari   
8 Mecanici   
 
 
 
    
 
 
 
          Data completarii ______________                                                    Candidat/ofertant, 
                                                                                                                             _________________ 
                                                                                                                           (semnatura autorizata 
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Formularul nr. 9 

 
Operator economic 
_________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
DECLARAŢIE 

Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 

 
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) 
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LISTĂ 

privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire utilaj/echipament/instalaţie U.M Cantitate Forma de deţinere 

    Proprietate În chirie1 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
…….........………………. 

(semnătură autorizată ) 

                                                             
1 Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de proprietate a dotărilor. 
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi 
însoţit de angajamentul ferm al terţului, încheiat în formă autentică, prin care acesta se obligă să îi pună la 
dispoziţie utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 
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Formular nr. 10 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND  PROTECŢIA MUNCII SI PSI 
 
 
 

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. 
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă , 
protecţie a muncii si PSI, care sunt în vigoare în România. 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile 
referitoare la condiţiile de muncă ,protecţie a muncii si PSI şi am inclus costul pentru îndeplinirea 
acestor obligaţii. 
 
 
 
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA] 
 
 
 
 
 
 

Operator economic,……....……………………….. 
(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 
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Ofertant 
..........................        Formular nr.14 
(denumirea) 

 
DECLARAŢIE 

 
privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 
I. Date de indentificare a întreprinderii 
 
Denumirea întreprinderii 
 
___________________________________________________________________________ 
Adresa sediului social 
 
___________________________________________________________________________ 
Cod unic de înregistrare 
 
___________________________________________________________________________ 
Numele şi funcţia 
 
___________________________________________________________________________ 

(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent) 
 
 

II. Tipul întreprinderii 
 

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: 
 Întreprindere autonomă 
 Întreprindere parteneră 
 Întreprindere legată 

 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii2 
 

Exerciţiul financiar de referinţă3 
 

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă 
(mii lei/mii Euro) 

Active totale 
(mii lei/mii Euro) 

 
 

  

  
 

 

 
Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar 
anterior, datele financiare au înregistrat modificări care 
determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie 
(respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie 
sau mare). 

 
 Nu 
 Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie 

referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

 
Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu 
realitatea. 
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
 
Data completării ............................ 

Ofertant, 
 

........................................................ 
(nume şi prenume, semnătura autorizată şi ştampilă) 

                                                             
2Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006 
3  Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu  
financiar raportate în situaţiile anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
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Acord-cadru de servicii de preparare a mâncării 

 Nr. ...............Data....................... 
 
 
 
1. Părțile acordului-cadru 
 În temeiul Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare. 
 Între 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU,b-dul Corneliu Coposu,nr.2-4,telefon/fax. 0269/215050,cod fiscal 
4240890,contr trezorerie RO66TREZ5765041XXX000402,deschis de Trezoreria Sibiu,reprezentat prin dr. Liviu Cotârlă- 
manager,în calitate de proemitent-achizitor,pe de o parte, 
 și 
..................................................................... , cu sediul în ............................................................... 
(denumirea operatorului economic)           (adresa operatorului economic) 
Telefon/fax ..................................................,număr de înmatriculare ........................................, 
Cod fiscal......................................... , cont(trezorerie)..............................................,reprezentată 
prin...............................................,funcția..............................................................,în calitate  
proemitent prestator, pe de altă parte. 
 
2.  Obiectul acordului-cadru 
2.1 - Scopul prezentului acord cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condțiilor esențiale care vor guverna contractele 
subsecvante de prestări servicii de preparare a mancarii, ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru. 
2.2 - Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite, au ca obiect  prestarea serviciului de preparare a mancarii cu respectarea 
nivelului alocatiilor de hrana prevazute de HG 429/2008, pentru pacienții internați in cadrul SCJU Sibiu si medicii de garda. 
 
3.  Durata acordului-cadru 
3.1 - Durata prezentului acord-card este de 4 ani (48luni), adică de la ............................... până la .................................... . 
 
4.  Prețul acordului-cadru 

4 .1 - Pretul unitar al serviciilor prestate este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiara.  

 
5.  Ajustarea prețului 
5.1 - Prețul unitar al acordului cadru se ajustează anual pe durata derulării acestuia, prin indexare cu rata inflaţiei în momentul 
publicării acesteia de INS pentru  anul anterior, dupa urmatoarea formula: 
Pa = Pv x Iri,  unde 
Pa - pretul ajustat; 
Pv - pretul vechi; 
Iri - Indicele ratei inflatiei. 
5.2 - In situatia in care operatorul economic va avea o solicitare de ajustare a pretului, va trebui sa formuleze un memoriu 
catre autoritatea contractanta, prin care sa justifice aceasta ajustare. La acest memoriu va trebui sa anexeze inscrisuri emise 
de autoritatea statului (comisia statistica). 

Dupa analiza memoriului si actelor anexate, autoritatea contractanta va putea sa: 

- respinga solicitarea operatorului economic ca fiind nejustificata sau 

- sa fie de acord cu aceasta, urmand a-si exprima acordul printr-un act aditional la contract. 
5.3 – Alocatia de hrana se va modifica conform caietului de sarcini 
 
6.  Cantitatea previzionată 
6.1 - Cantitatea previzionată de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este prevazută în anexa la 
prezentul acord-cadru. 
 
7.  Obligațiile promitentului-prestator 
7.1 - Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă 
la prezentul acord – cadru. 
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7.2 - Proemitentul-prestator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul-cadru, ori de câte ori 
autoritatea solicită acest lucru. 
7.3 - Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-azhizitor împotriva oricăror: 
a) reclamații și acțiuni în justiție,ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propietate intelectuală(brevete,nume,mărci 
înregistrate,etc),legate de echipamentele,materialele,instalațiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și 
b ) daune-interese,costuri,taxe și cheltuieli de orice natură,aferente,cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din 
respectarea caietului de sarcini întocmite de către achizitor. 
7.4 - Proemitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru. 
7.5 - Proemitentul-prestator se obligă să realizeze investitia si modernizarea spatiului pus la dispozitie in maxim 6 luni de la 
semnarea acordului- cadru. 
 
8.  Obligațiile promitentului-achizitor  
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termenul convenit, respectiv de ............. de 
zile. 
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu ințieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când 
intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care promitentul 
prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului 
subsecvent pe care intenționează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depășește o valoare 
pentru care prevederile legale impun obligații în raport cu anumite praguri valorice. 
 
9.  Comunicări  
9.1 - (1) Orice comunicare între părți,referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. 
9.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
10.  Documentele acordului cadru: 
10.1 – Documentele acordului cadru sunt: 
a) propunerea tehnică; 
b) propunerea financiară; 
c) caietul de sarcini; 

 11.   Încetarea acordului cadru 
11.1 - (1) Prezentul acord cadru înceteaza de drept: 
     - prin ajungerea la termen; 
-(2) Acordul cadru poate înceta si în urmatoarele cazuri: 
     - prin acordul de vointa al partilor ; 
     - prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzator a obligatiilor 
asumate prin prezentul acord - cadru, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de.... zile a partii în culpa. 
 
12. Litigii 
12.1 - Litigiile ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului acord- cadru se vor solutiona pe 
cale amiabila. 
 
Partile au convenit sa încheie azi ...................... prezentul acord-cadru, în doua exemplare, câte unul       
                                          (se precizeaza data semnarii de catre parti ) 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
Promitent-achizitor,                                                                       Promitent - prestator, 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu   
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Contract subsecvent  de servicii de preparare a mâncării 
Nr. ........... Data  ............................... 

La acordul cadru nr................................... 
 

 
1.  Părți contractante 
 În temeiul Ordonanței de Urgență nr.34/2006 prvind atribuirea contractelor de achiziție publică,a contractelor de 
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,cu modificările și completările ulterioare,s-a încheiat 
prezentul contract de prestare servicii, 
 intre 
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU,b-dul Corneliu Coposu,nr.2-4,telefon/fax. 0269/215050,cod fiscal 
4240890,contr trezorerie RO66TREZ5765041XXX000402,deschis de Trezoreria Sibiu,reprezentat prin dr. Liviu Cotârlă- 
manager,în calitate de achizitor,pe de o parte, 
 și 
..........................................................cu sediul în ..................................................................................... 
(denumirea operatorului economic)                                    (adresa operatorului economic) 
Telefon/fax ................................, număr de înmatriculare................................., cod fiscal........................, 
cont(trezorerie)................................................................, reprezentată prin.............................................,   
                                                                                                                     (nume și prenume reprezentant legal)  
funcția..............................................................., 
in calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2.   Obiectul contractului subsecvent 
2.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de preparare a mancarii cu respectarea nivelului alocatiilor de hrana prevazute de 
HG 429/2008, pentru pacienții internați in cadrul SCJU Sibiu si medicii de garda, în perioada/perioadele convenite și în 
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent. 
 
3.  Pretul contractului subsecvent 

3.1. - Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, respectiv pretul serviciului de preparare a mancarii, 
platibil prestatorului de catre achizitor, este de........... lei , din care T.V.A. ................ lei. 

 
4.   Durata contractului subsecvent 
4.1- Durata prezentului contract este de ...... luni,adică de la ........................... până la............................ 
 
5.   Documentele contractului subsecvent 
5.1-Documentele contractului sunt : 
 a) - acordul cadru; 
            b) - anexa prezentului contract subsecvent; 
  c) - garanția de bună execuție, dacă este cazul. 
  
6.   Obligațiile principale ale prestatorului 
6.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de maxim 10 zile de la semnarea 
contractului și în conformitate cu obligațiile asumate. 
6.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la 
acordul cadru. 
6.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 
       a) - reclamații și acțini în justiție,ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propietate intelectuală (brevete,nume,mărci 
înregistrate,etc),legate de echipamentele,materialele,instalațiile sau utilajele 
folosite pentru, sau în legătură cu serviciile prestate ,și 
       b) - daune-interese,costuri,taxe și cheltuieli de orice natură,aferente,cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă 
din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
6.4 - Prestatorul se obligă să plătească în termen de 30 de zile facturile de utilități emise de catre autoritatea contractanta. 
6.5 - Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract 
drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, 
prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării 
prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului. 
6.6 - Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a 
achizitorului  şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform 
prezentului contract.  
6.7 - Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi după caz, 
standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile 
colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa a profesionalismul și promtitudinea 
cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu  propunerea sa tehnică. 
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6.8 - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, 
echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract,în măsura în care 
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contractul subsecvent. 
6.9 - Prestatorul este pe deplin responsabil de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate,cât și de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
7.  Obligațiile principale ale achizitorului 
7.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract subsecvent, pentru serviciile de preparare a 
mancarii si alocatiile de hrana conform HG 429/2008. 
7.2 - Achizitorul se obligă să  recepționeze serviciile prestate în termen. 
7.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de ...... zile de la data înregistrării facturii de către 
achizitor. 
7.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevăzut la pct. 6.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea 
serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. 
 
8.  Recepţie şi verificări 
8.1 - 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.  
8.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora stabilită pentru 
verificare.  
8.3 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 
8.4 - Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor 
considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 
8.5  - Operaţiunile recepţiei implică:  

     -  identificarea serviciilor prestate;  

     - constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică; 

     -constatarea eventualelor deficienţe; 

8.6 - Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de  ...zile de la data luării la cunoştinţă a 
raportului prevăzut la art. 14.6. 

8.7 - Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor 
deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 

 
9.  Ajustarea preţului contractului 
9.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la 
prezentul contract. 
9.2 - Prețul unitar al contractului subsecvent se ajustează anual cf. acordului cadru, prin indexare cu rata inflaţiei în momentul 
publicării acesteia de INS pentru  anul anterior, dupa urmatoarea formula: 
Pa = Pv x Iri,  unde 
Pa - pretul ajustat; 
Pv - pretul vechi; 
Iri - Indicele ratei inflatiei. 
Valoarea alocatiei de hrana se va modifica in momentul modificarii HG 429/2008 

9.3 - In situatia in care operatorul economic va avea o solicitare de ajustare a pretului, va trebui sa formuleze un memoriu catre 
autoritatea contractanta, prin care sa justifice aceasta ajustare. La acest memoriu va trebui sa anexeze inscrisuri emise de 
autoritatea statului, din categoria celor mentionate  

Dupa analiza memoriului si actelor anexate, autoritatea contractanta va putea sa: 

- respinga solicitarea operatorului economic ca fiind nejustificata sau 

- sa fie de acord cu aceasta, urmand a-si exprima acordul printr-un act aditional anexat la contract, semnat de ambele parti. 

 
10.  Încetarea contractului 
Principii generale 
- Achizitorul poate decide încetarea contractului de prestări servicii înainte de finalizarea acestuia, fie la cererea prestatorului în 
condiţiile, fie din vina prestatorului. 
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- Achizitorul poate totodată, să înceteze în orice moment executarea prestaţiilor pentru un motiv de interes general.  

 

11.  Rezilierea din motive ce ţin de execuţia contractului 

11.1. Dificultăţi în prestarea serviciilor 

- În cazul în care pe parcursul derulării contractului prestatorul întâmpină dificultăţi tehnice deosebite,   

pentru a căror rezolvare sunt necesare alte metode şi soluţii tehnice de prestare şi a căror pondere în contract este 
semnificativă, achizitorul poate rezilia contractul din proprie iniţiativă sau după caz, la cererea prestatorului. 

- Dacă prestatorul se află în imposibilitatea de a executa contractul de servicii din motive asimilate forţei majore, contractul va 
înceta la iniţiativa oricărei părţi prin transmiterea unei notificări către cealaltă parte. 

11.2. Rezilierea contractului din vina prestatorului 

- Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de 
jure) după acordarea unui preaviz de 15 zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei 
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a) - prestatorul nu execută serviciile cu respectarea reglementărilor referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a 
mediului înconjurător; 
b) - prestatorul încalcă obligaţiile cu privire la utilizarea mijloacelor de prestare puse la dispoziţie de achizitor; 
c) - prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în graficul de timp (perioadele stabilite) al contractului; 
d) - prestatorul declară că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale; 
e) - după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-
o hotărâre judecătorească definitivă; 
f) - după semnarea contractului, se constată că documentele prestatorului depuse în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului, se dovedesc a fi (inexacte) ; 
g) - prestatorul nu transmite achizitorului modificările care au avut loc în structura organizaţională care implică o schimbare 
cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt 
înregistrate într-un act adiţional la Contractul de Servicii; 
h) - prestatorul nu execută sau execută în mod necorespunzător orice altă obligaţie prevăzută în prezentul contract 
i) - prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic 
 

  12.   Garanția de bună execuție a contractului subsecvent 
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a 
contractului subsecvent atribuit. 
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție,în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul 
nu își execută cu întârziere sau execută  necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată 
obligațiile care nu au fost respectate. 
12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 3 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate de 
prestator. 
 
13.   Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 
13.1 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de către una dintre părți,în mod culpabil,dă dreptul 
părții lezate de a considera contractul subsecvent reziliat de drept/de a cere reziliera contractului și de a pretinde plata de daune-
interese. 
13.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul subsecvent, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compesație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau 
să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului subsecvent. 
 

14.  Forţa majoră 
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
14.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. 
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14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se 
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
14.4 - 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. 
14.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de … luni, fiecare parte va avea dreptul 
să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte 
daune-interese. 
14.6 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din părţi situaţia în care executarea 
obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de servicii de către părţi. 
14.7 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, 
întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul Contract de servicii este rezultatul unui eveniment de 
forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru 
rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a 
obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
 
15.  Soluţionarea litigiilor 
15.1  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 prezentului contract. 
15.2 - Dacă, după15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil o 
divergenţă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluţionată de către instanţele judecătoreşti 
competente din România.  
 

16.  Limba care guvernează contractul 
16.1  - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
17   Comunicări 
17.1 - (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. 
17.2.  - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
18  Legea aplicabilă contractului 
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
          Părțile au înțeles să încheie azi .................................. prezentul contract în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

 
ACHIZITOR,         PRESTATOR, 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu   
 

 
 
 
 
 
 
 

 


