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                APROBAT, 

 MANAGER 

   DR. DIMA AUGUSTIN 

 

 

RAPORTUL PROCEDURII 

 

 

Referințe: 

- procedura aplicată: procedura simplificată norme proprii 

- obiectul contractului: achiziția de servicii de pregătire a mâncării (inclusiv pentru pacienții cu 

diabet zaharat și medici de gardă) și servicii de transport al hranei 

- codul CPV: 55300000-3  și 79990000-0 

- nr. anunt de participare: 6444/23.06.2022 

- sursa de finantare: venituri proprii 

 

Conţinutul raportului (cuprins): 

 

    Capitolul 1 - Informaţii generale 

    1.1. Legislaţia aplicabilă 

    1.2. Calendarul procedurii de atribuire 

    1.3. Observatori UCVAP/CVAP 

 

    Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 

    2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 

    2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor 

    2.3. Procesul de evaluare 

    - Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor 

    - Evaluarea propunerilor tehnice 

    - Evaluarea propunerilor financiare 

    - Aplicarea criteriului de atribuire 

 

    Capitolul 3 - Concluzii şi semnături 

 

    Anexe: 

    1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 

    2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere, după caz 

    3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi, după caz 

 

    CAP. 1 

    Informaţii generale 

    1.1. Legislaţia aplicabilă 

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). 

 

    1.2. Calendarul procedurii de atribuire 

 

Calendarul derularii procedurii de 

atribuire 
Data/ora Locul 

Anunt de participare simplificat 6444/23.06.2022 Site INRMFB 

Publicarea documentatiei 23.06.2022 Site INRMFB 

Solicitari de clarificari Nu este cazul  

http://www.anap.gov.ro/
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Raspunsuri clarificari Nu este cazul  

Termenul-limita de depunere a ofertelor 29.06.2022, ora 10.00 

 

Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti  

Sedinta de deschidere a ofertelor 29.06.2022, ora 12:00 

 

Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti  

Sedinta de evaluare a ofertelor 29.06.2022, ora 12:00 
Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 

Raportul procedurii semnat de comisia de 

evaluare 
30.06.2022, ora 16:00 

Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 

 

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz: 

 

a) Decizia de desemnare a persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor nr. 332 din data 23.06.2022: 

 

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 

  

CAP. 2    Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 

 

    2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor 

 

   Documentaţia de atribuire a fost publicată pe site-ul INRMFB 

    Nu au fost solicitate clarificari privind documentatia de atribuire. 

               Nu s-au depus contestatii la documentaţia de atribuire . 

 

    2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor 

 

Deschiderea ofertelor a avut loc la Serviciul Achizitii, str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti, în ziua de 

29.06.2022, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare. 

 

La aceasta procedură s-au înscris operatorii economici de mai jos: 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE 

OPERATOR 

ECONOMIC 

DATE IDENTIFICARE 

OPERATOR ECONOMIC   

DATE CONTACT 

OPERATOR ECONOMIC   

1 
SC CRISTIN NL IMPEX 

SRL 

Piața 16 Februarie, str. Pieței, nr.12, 

Spațiul comercial S13, Camera nr. 12, 

sector 1, București,   

cod fiscal RO5581168 

Telefon 0766.566.362 

 

 

 

 Au depus ofertă următorii operatori economici: 

 

Nr. 

crt. 
Nr. de înregistrare a ofertei   Data/ora/locul Denumirea ofertantului 

1 
222/29.06.2022, ora 09:00 Serviciul Achizitii, 

Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 
SC CRISTIN NL IMPEX SRL 

 

Nu au fost oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere. 

Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor: 

 

    Valoare estimată: 1071939,36 lei ron 

 

                  Conditii de calificare SC CRISTIN NL IMPEX SRL 

Scrisoare de inaintare DA 

Documente de calificare DA 

Propunere tehnica DA 

Formular de oferta financiara DA 

Perioada de valabilitate a ofertei (zile) 123 
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Pretul ofertei (lei fara TVA) 1071939,36  lei 

 

 

   Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista documentelor 

prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. 6703/29.06.2022. 

    Nu s-au solicitat clarificări operatorilor economici. 

 

    2.3. Procesul de evaluare 

    Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor  

Ofertanti SC CRISTIN NL IMPEX 

SRL 
Cerinte minime de calificare publicate in anuntul de participare 

Prezentare formulare tip  DA 

Admis/respins Admis 

 

    Evaluarea propunerilor tehnice   

  Ofertanti 
SC CRISTIN NL IMPEX 

SRL Cerinte minime din caietul de sarcini 

Propunere tehnica DA 

Conforma/neconforma Conforma 

     

Evaluarea propunerilor financiare 

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de lege, al 

încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi 

furnizat, executat sau prestat etc. 

Comisia de evaluare nu a solicitat clarificări ofertanţilor. 

Utilizarea licitaţiei electronice: nu e cazul 

 

    

 CAP. 3   Concluzii şi semnături 

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, 

hotărăşte: 

 

In urma evaluarii ofertelor, ofertantul declarat câştigător al 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 este SC CRISTIN NL IMPEX SRL cu pretul ofertei de 1071939,36   lei fara TVA. 

 

Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 30.06.2022, la sediul autorităţii contractante. 

                        

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 

 


