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               APROBAT,     NR 14094/30.12.2022 

 MANAGER 

   CONF. UNIV.DR. GHITA ISABEL 

 

 

RAPORTUL PROCEDURII 

Lotul II 
 

 

Referințe: 

- procedura aplicată: Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare 

- obiectul contractului: achiziția de servicii de pregatire a hranei si servicii conexe pregatirii hranei 

pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023 (inclusiv pentru pacientii cu diabet zaharat si medici de 

garda 

- codul CPV: 55300000-3   

- nr. invitatie de participare: 13980/23.12.2022 

- sursa de finantare: venituri proprii si venituri de la CASMB 

 

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 

Invitatie de participare  13980/23.12.2022 e-mail 

http://www.anap.gov.ro/
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Publicarea documentatiei 23.12.2022 e-mail 

Solicitari de clarificari Nu este cazul  

Raspunsuri clarificari Nu este cazul  

Termenul-limita de depunere a ofertelor 28.12.2022, ora 12.00 
 

e-mail 

Sedinta de deschidere a ofertelor 28.12.2022, ora 12.00 

 

Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 

Sedinta de evaluare a ofertelor 28.12.2022, ora 12.00 
Serviciul Achizitii, Str. Sf. 

Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 
Raportul procedurii semnat de comisia de 

evaluare LOTUL I 
28.12.2022, 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. 609 din data 14.12.2022: 

 

Președinte:      Dr. Ioan Mircea - Medic Primar Endocrinologie (supleant) 

Membrii:        Mitea Elena- Sef Serviciu Financiar Contabilitate 

           Birsan Mihai  - Sef Birou Aprovizionare- Transport  

           Teodorescu Liana Florentina – Sef Serviciu Achizitii Publice 

           Porumbiță Mihaela –Birou Achiziții Publice 

                                             Crețu Mihaela – merceolog 1A                            

 
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 transmisa pe e-mail, anexa la invitatie de participare. 

    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 

28.12.2022, ora 12:00, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare. 

 

La LOTUL II al procedurii s-au înscris operatorii economici de mai jos: 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE 

OPERATOR 

ECONOMIC 

DATE IDENTIFICARE 

OPERATOR ECONOMIC   

DATE CONTACT 

OPERATOR ECONOMIC   

1 II FULGA I. OVIDIU 

Localitatea Agas, Judetul Bacau, 

Strada Coloniei, BL 14, Sc. C, ap 6 

CIF RO32496914 

Telefon 0720 443 190 

 

 

 

 La LOTUL II au depus ofertă următorii operatori economici: 

 

Nr. 

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

1 
235/28.12.2022, ora 11.07 Serviciul Achizitii, 

Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, Bucuresti 
II FULGA I. OVIDIU 

 

Oferta operatorului economic II FULGA I. OVIDIU  a fost conforma, acceptabila, admisibila in urma analizei 

facuta de comisie, dupa trimiterea documentelor solicitate prin adresa de clarificari nr 14089/28.12.2022 

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

 

    Valoare estimată:  

LOTUL II: 123225,69  lei fara TVA 
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                  Conditii de calificare II FULGA I. OVIDIU 

Scrisoare de inaintare DA 

Documente de calificare DA 

Propunere tehnica DA 

Formular de oferta financiara DA 

Perioada de valabilitate a ofertei (zile) 90 

Propunere financiara PRESTARE SERVICII CONEXE/MENIU (lei 

fără TVA) 
8  lei 

 

II FULGA I. OVIDIU  a oferit pretul de 8 lei fara TVA pentru serviciile conexe prepararii hranei, pret care 

se incadreaza in valoarea estimata a autoritatii contractante.   Comisia de evaluare a consemnat existenţa 

documentelor prezentate de către ofertant  în "Lista documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-

verbal de deschidere nr.14089/28.12.2022. 

 

S-au solicitat clarificări operatorului economic II FULGA I. OVIDIU , cu adresa nr 14089/28.12.2022 

 II FULGA I. OVIDIU a raspuns in termen la solicitarea de clarificari prin mail-ul inregistrat cu nr 14 

094/30.12.2022. 

 

    2.3. Procesul de evaluare 

    Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor  

Ofertanti 
II FULGA I. OVIDIU 

Cerinte minime de calificare publicate in anuntul de participare 

Prezentare formulare tip  DA 

Admis/respins Admis 

 

    Evaluarea propunerilor tehnice   

  Ofertanti 
II FULGA I. OVIDIU 

Cerinte minime din caietul de sarcini 

Propunere tehnica DA 

Conforma/neconforma Conforma 

     

Evaluarea propunerilor financiare 

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara 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 ofertantului.Pretul ofertantului este justificat de distanta mai 

mare dintre sediul social al intreprinderii individuale si sediul INRMFB din localitatea Slanic Moldova. 

 

    

 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 ofertei, ofertantul declarat câştigător al contractului de achiziţie publică având ca obiect 

achizitia de servicii de pregatire a hranei si servicii conexe pregatirii hranei pentru perioada 01.01.2023-

31.03.2023 (inclusiv pentru pacientii cu diabet zaharat si medici de garda) LOTUL II este S.C. II FULGA I. 

OVIDIU cu pretul ofertei de 123225,69  lei fara TVA 

 

Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire penru LOTUL II astăzi, 30.12.2022, la sediul 

autorităţii contractante. 

                        

COMISIA DE EVALUARE: 

 

Președinte:      Dr. Ioan Mircea - Medic Primar Endocrinologie (supleant) 

Membrii:        Mitea Elena- Sef Serviciu Financiar Contabilitate 

           Birsan Mihai  - Sef Birou Aprovizionare- Transport  

           Teodorescu Liana Florentina – Sef Serviciu Achizitii Publice 

           Porumbiță Mihaela –Birou Achiziții Publice 

                                      Crețu Mihaela – merceolog 1A                            


