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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SPITAL PUBLIC

Activitate (Activitati)

- Sanatate

SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU

Adresa postala: BUMBESTI-JIU, STR. ZORILOR, NR.1, Localitatea: Bumbesti-Jiu, Cod postal: 215100, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA 
DANIELA CRETU, Tel. +40 0353139905, Email: spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com, Fax: +40 0253463042, Adresa internet (URL): www.spitalbumbesti-
jiu.ro/, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

SERVICII DE PREPARARE SI LIVRARE MANCARE PENTRU SPITAL

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

7 - Servicii hoteliere si restaurant

Locul principal de prestare: SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU

STR.ZORILOR NR.1

JUDETUL GORJ

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de preparare si livrare mancare pentru spital in conformitate cu caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Valoarea minima 
estimata este de 260575.80 ron, iar valoarea maxima estimata este de 347434.40 ron.

Valoarea minima estimata reprezinta valoarea in functie de care se vor elabora si evalua ofetele, iar valoarea maxima estimata reprezinta 
valoarea estimata ce contine si perioada de posibilitate a prelungirii cu 4 luni.

55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

PRESTATIE MINIMA – 26.580 meniuri

PRESTATIE MAXIMA – 34.440 meniuri

Un meniu contine 3 mese: mic dejun, pranz si cina plus eventuale suplimente daca acestea sunt prevazute de regimul dietetic.

Valoarea estimata fara TVA: intre 260,575.80 si 347,434.40 RON

II.2.2) Optiuni

Da

Contractul poate fi prelungit conform art.165, lit.d din HG395/2016 pe o perioada de maxim 4 luni.

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO412 - Gorj

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Venituri proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi 
demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile 
aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile 
cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt: 

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
( buget de stat, buget local, etc.) la momentul prezentarii

b) declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din legea 98/2016 (formular 1, formular 2)

c) declaratie privind neincadrrea in situatiile prevazute la art.58-63 din legea 98/2016 (formular 3).

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
sunt: manager ing.ec. Stolojanu Aurel, director financiar-contabil ec. Iosif Minodora,  director medical dr. Patrascoiu Andreea, sef serviciu 
tehnic-administrativ ing. Ionescu Sorin Virgil Doru, compartiment achizitii ec. Cretu Claudia Daniela, Braia Mihai Manuel, asistent medical cu 
atributii de dietica, ec. Gutescu Ilie, compartiment RUNOS.

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter( instructiuni 
privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Garantia de participare aferenta valorii estimate pana la data de 31.12.2017 este de 2606.00 lei (1% din valoarea estimata a contractului) si 
se poate constitui prin:

- depunere numerar la casieria unitatii

- virament bancar 

- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale 
privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii.

Garantia de participare se poate constitui si in valuta. Echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de 
depunere a ofertelor cu 5 zile.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila conf.art.36 din HG 395/2016. Documentul ce constituie dovada garantiei se va scana si se 
va depune în S.E.A.P. la sectiunea Documente de calificare, totodata se va trimite in original la sediul A.C. pana la data si ora limita de 
depunere a ofertelor, lipsa acesteia va conduce la eliminarea ofertantului.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Contul in care se va depune garantia de participare este: RO45TREZ3365006XXX007225 deschis la Trezoreria Tg-Jiu.

Garantia de participare va fi retinuta, in intregime, de catre autoritatea contractanta, in oricare din urmatoarele situatii:

- ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

- oferta sa fiind stabilitat castigatoare, ofertantul nu constituie garantia de buna executie in termenul prevazut la art.39 alin.(3)

- oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei;

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 5% din valoarea fara tva a contractului. 

Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului 
subsecvent (art 39 din HG 395/2016), prin una din urmatoarele modalitati:

1) Instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari - asigurare de garantii;

2)  Virament bancar;

În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la TREZORERIA TG-JIU. 

În cazul în care ofertantul câstigator nu deschide contul de garantie la dispozitia achizitorului în termenul stabilit de 5 zile si nu depune suma 
stabilita drept garantie de buna executie în contul astfel deschis, autoritatea contractanta va considera contractul ca neîncheiat urmând a fi 
retinuta garantia de participare.

Garantia va fi valabila pentru toata perioada de derulare a contractului si va fi eliberata in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi 
indeplineste obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta va notifica acest lucru prestatorului, precizand 
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

HG 395/2016

c) www.anap.gov.ro
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Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente 
situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile 
cuprinse in documentele justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt: 

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalele teritoriale.

Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta din care sa rezulte ca 
operatorul are autorizate activitatile ce fac obiectul achizitiei, respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator emis de ORC trebuie sa cuprinda printre activitatile autorizate urmatoarele 
coduri CAEN:

- 5610 – Restaurante

- 5621 – Activitati de alimentatie( catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie

-5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a

Nota: Cerinta generala obligatorie referitoare la persoanele fizice/juridice straine: 

1)Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica 
sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit din care 
sa rezulte :

- ca informatiile cuprinse sunt reale/actuale la momentul prezentarii;

- Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. 

De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei si 
documentatia de atribuire. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, traduse in limba romana de catre un traducator atestat. 

b) Document de inregistrare sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Directia Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor de 
care apartine ofertantul, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.S.V.S.A. NR.111/2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare.



DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter( instructiuni 
privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).

Cerinta nr.2: Cifra de afaceri anuala specifica in domeniul la care se refera 
contractul, din ultimii 3 ani sau de la infiintare

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: formular 8

Cerinta nr.1: Cifra de afaceri din ultimii 3 ani sau de la infiintare Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: formular 8

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta nr.1: Experienta similara

Prezentarea listei cu principalele servicii similare prestate in cursul unei 
perioade care acopera cel mult 3 ani, insotita de anexta acesteia in care se 
vor indica denumirea serviciilor, valorile, perioadele in care s-au efectuat 
prestatiile si denumirea beneficiarilor publici sau privati.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: formular 4

Cerinta nr.2: Declaratie pe propria raspundere a operatorul economic ca in 
ultimii 3 ani nu a adus prejudicii nici unui partener de contract din cauza 
nerespectarii obligatiilor contractuale.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Declaratia pe propria raspundere a 
operatorul economic

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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Cerinta nr.6: Autorizatie sanitar-veterinara pentru obiectivul catering, emisa 
de Autoritatea Sanitar Veterinara.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
obiectivul catering, emisa de Autoritatea Sanitar Veterinar in 
oricare din formele: copie legalizata sau copie lizibila cu 
mentiunea conform cu originalul si stampila in original.

Cerinta nr.7: Certificate de inmatriculare ale vehiculelor pe care ofertantul 
intentioneaza sa le utilizeze in cazul in care este desemnat castigator

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Certificate de inmatriculare ale 
vehiculelor pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze in 
cazul in care este desemnat castigator, in oricare din formele: 
copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu 
originalul si stampila in original.

Cerinta nr.8: Autorizatie sanitara pentru mijloacele de transport al 
produselor, emisa de Autoritatea Sanitar Veterinara pentru autovehiculele 
pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze in cazul in care este 
desemnat castigator.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Autorizatie sanitara pentru mijloacele 
de transport al produselor, emisa de Autoritatea Sanitar 
Veterinara pentru autovehiculele pe care ofertantul intentioneaza 
sa le utilizeze in cazul in care este desemnat castigator, in 
oricare din formele: copie legalizata sau copie lizibila cu 
mentiunea conform cu originalul si stampila in original.

Cerinta nr.3: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat 
si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: formular 7

Cerinta nr.4: Declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, 
instalatiile sau echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Declaratia pe propria raspundere a 
operatorul economic

Cerinta nr.5: Autorizatie sanitar-veterinara pentru obiectivul de preparare a 
mancarii, emisa de Autoritatea Sanitar Veterinara.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
obiectivul de preparare a mancarii, emisa de Autoritatea Sanitar 
Veterinar in oricare din formele: copie legalizata sau copie lizibila 
cu mentiunea conform cu originalul si stampila in original.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

Cerinta nr.2: Certificate care atesta implementarea si mentinerea unui 
sistem de management al sigurantei alimentului in conformitate cu cerintele 
standardului ISO 22000/HACCP sau echivalent pentru activitatile care fac 
obiectul contractului de servicii.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: certificate valabile la data depunerii, 
care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de 
management al sigurantei alimentului in conformitate cu 
cerintele standardului ISO 22000/HACCP sau echivalent pentru 
activitatile care fac obiectul contractului de servicii, in oricare din 
formele: copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform 
cu originalul si stampila in original.

Cerinta nr.1: Certificate care atesta implementarea si mentinerea unui 
sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului 
ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul contractului de 
servicii.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre 
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in documentele 
justificative trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii 
acestora.

Aceste documente sunt: certificate valabile la data depunerii, 
care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de 
management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului 
ISO 9001 sau echivalent pentru activitatile care fac obiectul 
contractului de servicii, in oricare din formele: copie legalizata 
sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si stampila 
in original.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini si sa permita 
identificarea cu usurinta a corespondentei cu respectivele cerinte. 

Oferta tehnica trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de:

-	Planul de meniu propus pentru o saptamana, pe structura solicitata (bolnavi diabet adulti, alti bolnavi adulti, lauze, copii cu varsta cuprinsa 
intre 0-3 ani, copii cu varsta cuprinsa intre 3-16 ani si respectiv mic dejun, pranz, cina, suplimente pentru regimurile care le prevad, inclusiv 
gramaje). Mentiune: Planul de meniu propus va constitui anexa la contract. Acesta poate fi schimbat numai cu acordul sau la cererea 
autoritatii contractante. 

-	Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii si de management al sigurantei 
alimentului pentru activitatile care fac obiectul contractului : ISO 9001 si respectiv ISO2200/HACCP  sau echivalent.

-	Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind faptul ca acesta  va presta serviciile pe parcursul indeplinirii contractului in 
conformitate cu regulile obligatorii cu privire la domeniile mediului, social si al relatiilor de munca in vigoare, precum si ca la elaborarea 
ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. 

Nota: Pe întreaga perioada de derulare a contractului, operatorul economic are obligatia de a respecta reglementarile obligatorii in domeniul 
mediului, social si al relatiilor de munca satbilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri 
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale în aceste domenii. In acest sens, ofertantii au obligatia de a transmite o 
declaratie pe proprie raspundere ca la formularea ofertei si pe parcursul derularii contractului îndeplinesc aceste conditii.

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca 
si protectia muncii: Inspectoratul Teritorial de munca sau de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Oferta tehnica se va depune în SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va elabora astfel incât aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret. 

Oferta financiara va cuprinde „Formularul de oferta” si anexa „Centralizatorul de preturi” conform modelelor din Sectiunea Formulare.

In oferta financiara nu vor fi specificate sortimentele din felurile de mancare si nici pretul pe sortiment, ramanand la latitudinea furnizorului de 
a-si calcula pretul meniului zilnic.

Oferta castigatoare va fi desemnata conform criteriului de atribuire “Pretul cel mai scazut”. Va fi declarata castigatoare oferta care va avea 
cel mai mic pret total rezultat ca suma a valorilor ofertate pentru fiecare alocatie de hrana si pentru care au fost solicitate cantitati in caietul 
de sarcini.

Valoarea totala a propunerii financiare, exprimata în lei fara TVA, se va cripta în SEAP. 

Toate documentele de fundamentare a valorii criptate în SEAP se depun prin mijloace electronice, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a 
portalului SEAP (www.e-licitatie.ro).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune la adresa: www.e-licitatie.ro (SEAP). Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic 
pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, in conformitate cu prevederile Art. 60 si 61 alin.(1) din 
HG 395/2016.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Documentul ce constituie dovada constituirii garantiei de participare se va scana si se va depune în S.E.A.P. la sectiunea Documente de 
calificare, totodata se va trimite in original la sediul A.C. pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, lipsa acesteia va conduce la 
eliminarea ofertantului.

Toate documentele vor fi semnate de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta cu semnatura electronica, bazata pe 
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii certificare acreditat, în conditiile Legii 455/2001.

Documentele scanate trebuie sa fie lizibile.

Documentele emise într-o alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de traducere autorizata în limba româna

Nu se accepta oferte alternative.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
1.Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare:fax/email.

2.În situatia în care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si 
economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor 
operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea „Clarificari„.

Operatorii economici au dreptul sa îmbunatateasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut, sa fie 
declarata câstigatoare. 

3.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire (în 
caz contrar se considera acceptul ). In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau 
adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu 
justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art.161 din Legea 98/2016. 

4.Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU

Adresa postala: BUMBESTI-JIU, STR.ZORILOR NR.1, Localitatea: BUMBESTI-JIU, Cod postal: 215100, Romania, Tel. +40 353139905, Email: 
spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com, Fax: +40 253463042

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri


