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 APROBAT, 

 MANAGER        

  DR. DIMA AUGUSTIN 

 

 

PROCES-VERBAL 

Ședinţa de deschidere 

 

 

 

Încheiat astăzi 29.06.2022, ora 12:00, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de 

achiziţie publică având ca obiect achizitia de servicii de pregătire a mâncării (inclusiv pentru pacienții cu diabet 

zaharat și medici de gardă) și servicii de transport al hranei pentru perioada 01.07.2022 – 31.10.2022, coduri CPV 

55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării și 79990000-0 - Diverse servicii comerciale, nr. anunț de 

participare simplificat norme proprii: 6444/23.06.2022. 

 

Valoare estimată contract  : 1071939.36  lei fără TVA. 

 

Procedura de atribuire este procedura simplificată proprie. 

 

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 332, din data 23.06.2022, compusă din: 

 

Președinte:      Iliuță Alexandru – Șef Birou Administrativ 

Membrii:         Teodorescu Liana Florentina – Sef Serviciu Achizitii Publice 

            Ec. Porumbiță Mihaela –Șef Birou Achiziții Publice 

                         Crețu Mihaela – merceolog 1A                   

              Secretar:          Ciobanu Alina -  Birou AT 

        

a procedat astăzi, 29.06.2022, ora 12:00, la Serviciul Achiziții, str. Sf Dumitru nr. 2, sector 3, București, la deschiderea 

ofertelor depuse. 

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în conformitate cu : 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 

23.05.2016, in vigoare la data de 26.05.2016. 

2. Hotararea Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 06.06.2016, in vigoare la data de 06.06.2016. 

3.Ordine ANAP (www.anap.gov.ro). 

 

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă ședinţa, dă citire componenței comisiei și invită membrii 

acesteia să reconfirme declarațiile de confidențialitate, imparțialitate și disponibilitate, care se anexează prezentului 

proces verbal de deschidere. 

 

Nu s-au solicitat clarificări privind documentația de atribuire. 

 

Operatorii economici au depus oferte astfel: 

 

    -  în termenul-limită, următorii: 

          1. SC CRISTIN NL IMPEX SRL - cu adresa nr. 222/29.06.2022, ora 09:00; 

 

    -  oferta întârziată : nu e cazul 

 

La şedinţa de deschidere NU participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora. 

Se trece la deschiderea ofertelor.  

 

Se consemnează lista documentelor depuse de operatorii economici şi se dau citire datelor principale ale ofertelor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.anap.gov.ro/
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CERINTE 
SC CRISTIN NL 

IMPEX SRL 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se 

regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 

98/2016 

DA 

Declaraţie conf art.60/Legea 98/2016 DA 

documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic 

poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 

alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

Nu este cazul 

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general 

consolidat (buget local) la momentul prezentării 

DA 

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general 

consolidat (buget de stat  la momentul prezentării; 

DA 

cazierul judiciar al operatorului economic și al  membrilor organului 

de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului 

operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de 

decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 

certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv 

DA 

Certificat constatator emis de O.N.R.C  DA 

Autorizatia sanitar-veterinara de functionare .Autorizatia de 

functionare emisa de ANSV in temeiul HG.573/2002 si a OUG 

76/2001 

DA 

Bilant contabil la 30.04.2022 si/sau, dupa caz rapoarte anuale,scrisori 

de audit financiar si contabil ,precum si orice alte documente legale 

edificatoare  

DA 

Informatii generale- Cifra de afaceri pe ultimii 3(trei) ani- 2019, 

2020,2021  
DA 

Declaratie privind Lista principalelor prestari de servicii efectuate in 

ultimii trei ani pentru servicii similare 
DA 

Experienta similara.Ofertantul va prezenta certificate/documente 

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul 

beneficiar 

DA 

Autorizatie sanitara de functionare emisa de inspectoratul de Sanatate 

pentru spatiile in care isi desfasoara activitatea si pentru mijloacele de 

transport 

DA 

Informatii privind dotarile specifice ,utilajele ,mijloacele de transport 

etc.utilizate pentru indeplinirea contractului 
DA 

Informatii privind numarul mediu ,in ultimele 12 luni,al personalului 

angajat,asigurarea cu personal de specialitate ,numarul si pregatirea 

cadrelor de conducere,precum si persoanele responsabile direct de 

indeplinirea contractului 

DA 

Pentru soferi se vor prezenta analizele medicale efectuate in luna 

 in care este termenul de depunere a ofertelor sau cel putin cu o luna 

 inainte de luna aferenta termenului de depunere a ofertelor. 

 

DA 

Certificat de conformitate ISO 9001 sau echivalent si ISO 22000 sau 

echivalent.Ofertantul va prezenta documente, aflate in vigoare la 

termenul de depunere al ofertelor, emise de organisme acreditate care 

sa certifice implementarea unui sistem de management al calitatii. 

DA 
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Perioada menţinere oferta 123 zile 

Propunere tehnica DA 

Propunere financiara  DA 

 

 

 

COMISIA DE EVALUARE: 

 

Președinte:      Iliuță Alexandru – Șef Birou Administrativ 

 

Membrii:         Teodorescu Liana Florentina – Sef Serviciu Achizitii Publice 

 

            Ec. Porumbiță Mihaela –Șef Birou Achiziții Publice 

 

                         Crețu Mihaela – merceolog 1A     

               

              Secretar:          Ciobanu Alina -  Birou AT 

 


