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Adresă : 

CU I : 

ACHIZITIE SERVICII DE CATERJNG PENTRU ALTE SOCIETATI SI 
INSTITUTII 

Cod CPV 55523000-2 

FIŞA DE DA TE A ACHIZIŢIEI 

8-dul. Nicolae G rigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucuresti 
14908162 

Telefon/Fax: 021 /341.20. 31 / 021 /341. 20.35 
constant ingorgos @yahoo.com 
office@s pi t a lulgorgos. ro 
spitalul gorgos. ro 

E-mail: 

W e bsite: 
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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

ASSMl3 

Denumire oficiala:SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS 

Adresa: 

Localitate: BUCURESTI , Str. B-dul. Pict. Cod Tara:ROMANIA 

Nicolae Grigorescu nr. 41. sector 3 postal:030442 

Punct( e) de contact: Telefon: 0213412031 

ln atentia Comp. Achizitii icoleta Necula 

E-mail: constantingorgos@yahoo.com Fax: 0213412035 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitalulgorgos.ro 

Adresa sediului principal a l autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

X Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

Caietul de sarcini. documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare 

(inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute 

la: 

o Punctul (punctele) de contact mentionat( e) anterior 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

o Punctul de contact mentionat anterior - sediul autoritatii 

contractante 

umar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturi lor 

Z ile : 3 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

1.2) TIPUL AUTO RIT A TII CONTRACT ANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 

o Minister sau orice alta autoritate nationala sau 

federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau 

locale ale acestora 

o Agentie/birou national sau federal 

o Colectivitate teritoriala 

o Agentie/birou regional sau local 

o Organism de drept public 

o lnstitutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 

X Altele (precizati): - ------ -

o Servicii publice generale 

o Aparare 

o Ordine si siguranta publica 

o Mediu 

o Afaceri economice s i financiare 

X Sanatate 

o Constructii si amenajari teritoriale 

o Protectie sociala 

o Recreere, cultura si religie 

o Educatie 

o Altele (precizati): -----

Autoritatea contractanta actioneaza in numele a ltor autoritati contractante 
da o nu X 

Adresă : 

CUI: 
Telefon/ Fax: 

E- mail: 

Website: 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021 /341.20.31 / 021/341.20.35 
constanti ngorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos. ro 
spitalul gorgos. ro 
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SECTIUNEA li: OBIECTUL CONTRACTULUIII.t) DESCRIERE 

11.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea 
contractanta/entitatea contractanta 

SERVICII DE CATERI G PENTRU AL TE SOCIET ATI SI INSTITUT II 

a) Lucrari B) Produse c) Servicii 
o o o 

Executare o Cumparare Categoria serviciilor DIN 

Proiectare SI executare o ANEXA2 

o Leasing 

Executarea, pnn once o 

o Inchiriere 

mijloace, a unei lucrari, o 

conform cerintelor Inchiriere cu optiune de 

specificate de autoritatea o 

contractanta cumparare 

O cornbinatie intre acestea 

o 

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare 
............. ..... .... .. ············· ··········· Bd. Pict. Nico lae Grigorescu nr. 

Cod NUTS 000000 Cod NUTS 000000 41 , 

Sector 3 Bucuresti 

Cod NUTS RO32 I - Bucuresti 

11.1.3) Procedura implica 
Un contract de achizitii publice o 
Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD) o 
Incheierea unui acord-cadru X 

11.1.4) lnformatii privind acordul-cadru 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata acontractului de prestari 
servicii : 

Valoarea estimata fara TV A: 673.460,76 Moneda: RON 

II. 1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei 

Servicii de catering pentru alte societali si institulii - conform specificatiilor din caietul de 
sarcini. 

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 
55523000-2 - Servicii de catring pentru alte societati si institutii 

Vocabular principal 

Obiect principal Sevicii de Catering pentru alte societati si 

institutii 

11.1. 7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice 
(GPA) 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

da o nu X 

8 -dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021/341.20.31 / 021 /341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spi talulgorgos. ro 
spitalulgorgos.ro 
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11 .1.8) lmpartire în loturi (pentru precizari privind loturile utilizati 
da o nu X 

ASSMl3 

Fiind vorba de un contract de prestare a unui singur serviciu nu se poate face divizarea pe loturi 

11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) 
da o nu X 

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI 

11.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate 
optiunile) 

Servicii de catering pentru un numar minim de aproximativ 1832 pacienti pentru 12 luni si 
3664 pacienti pentru 24 de luni 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 673.460,76 lei 
Moneda: RON 

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

I Durata in luni: 24 luni 

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

11.4.1. Ajustarea pretului contractului 

da o nu X 

SECTIUNEA III: INFORMATU JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE Sl 
TEHNICE 

111.1) CONDITII REFERJTOARE LA CONTRACT 

111.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

111.1.1.a) Garantie de participare 

da o nu X 

111.1.1.b) Garantie de buna executie 

da o nu X 

111.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile 
relevante 

Sursa de finantare : Fonduri provenite din contractul cu CASMB 

111.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caroiai se 
atribuie contractul (dupa caz) 

111.1.5. Legislatia aplicabila 
✓ Legea nr.98/2016 privind achizifiile publice 
✓ H. G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publ icălacordului-cadru din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice 

✓ 0. U.G. nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

Adresă: 

CUI: 
B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3 Bucuresti 
14908162 • . 

Telefon/Fax: 021/341.20.3 1 / 0 21/341.20. 35 
constantingorgos@yah oo .c om 
office@s p italu lgorgos.ro 

E-mail: 

Website: spitalulgor gos.ro 
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✓ Legea 9512006 cu modţficarile si comp/etarile ulterioare 

ASSMl3 
✓ HG 665/2016 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din 

unitatile sanitare publice . 

111.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

111.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la 
înscrierea în registrul comertului sau al profesiei 

111.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic NU se regăseste În 
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Declaratia vafi depusa atat de 
ofertanţi,cat si de terţii susţinători şi subcontractanţii. 

Operatorul economic va depune : 

• certificate constata/oare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau 
a conlribuf iilor la bugetul general consolidat (buget local. buget de stat etc.) la momentul 
prezentării: 

• cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au 

putere de reprezentare, de decizie sau de control În cadrul acestuia, aşa cum rezultă din 

certificatul constata/or emis de ONRC I actul constitutiv: 

• după caz, documente prin care se demonstrează fc1ptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute la ari. 166 alin. (2), ari. 167 alin. (2) , art. 17 J din Legea 
98/2016 privind achizif iile publice; 

• Lista cu persoanele ce detin Junc/ii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la 
organizarea, derularea sifinafizarea procedurii deatribuire este urmatoarea: Ec. Mariana 

Valy Besoiu - Manager, Dr. Silvia Nastase - Director Medical, Ec. Vitalii Crihan -Director 

Financiar Contabil, Ec. Nicoleta Veronica Necula - sef serviciu Administrativ Achizitii, Dr. 

Geta Carla, Dr Mihai Sanda Lumini/a , Vasilica Florea - Statistician principal, As Sef 
Marius Gheorghe, Dr. Maria Carmena Sandu/eseu si Dr Elena Tudorache. 

• Declarat ia privind neincadrarea in prevederile ari. 60 din Legea 98/2016, se depune de 

catre !Oli parlicipantii la procedura operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator. 
subconlractant) 

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

lnformatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Înregistrare 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 sifaptu/ ca are 

capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 
Modalitatea de indeplinire: Depunere copie certificata conform cu originalul 
111.2.2) Capacitatea economica si financiara NU se solicita 
Hl.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail : 

Website: 

B-dul. Nicolae G rigorescu nr. 4 1. Sector 3 Buc uresti 
14 908162 ' . 
021 /341.20.3 1 / 021 /341.20.35 
constant i ngorgos@yah oo.com 
office@s pita lulgorgos.ro 
spital u lgorgos. ro 
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- Autoriza/ie defunctionare in termen la data derularii procedurii; 

- Autoriza/ie sanitar veterinara in termen la data derularii procedurii: 

- Autoriza/ia mijloacelor de transport ce livreaza hrana: 

- Dovada ca operatorul economic are angajat dietetician copie dupa contract 
munca/contract de prestare de serviciu: 

- Declaratie de conformitate pentru ambalcţjelefolosie; 

Calificările educationale si 12rofesionale: 

111.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

lnformatii si/sau nivel(uri) minim(e) Ofertantu l va prezenta un certificat emis de un organism 

necesare pentru evaluarea respectarii independent care atesta ca acesta are implementat si 

cerintelor mentionate mentine. standardele conform ISO bazate pe principiile 
HACCP valabi l la data derularii procedurii. 

111.2.4) Contracte rezervate (dupa caz) 
da o nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate 
o 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate 
o 

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
da o nu X 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii) 

111.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile 
da o nu o 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 
serviciilor respective 

SECTIUNEA IV:PROCEDURA 

IV.I) PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV. 1. t) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
Procedura interna in temeiul art 7 lit c din legea 98/2016 

IV. 1. I.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 
Oftline X Online o. 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Procedura interna in temeiul art 7 fit c din legea 9812016 

Adresă: 

CUI : 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021/341 .20.31 / 0 2 1/341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spi talulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 

de 
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JV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
(concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz ,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau 
enumerati criteriile de atribuire ) 

X Cel mai mic pret /cel mai mic cost /serviciile aditionale (pregatire, ambalare, 
expediere )/meniu 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica 
da o nu X 

JV.3) INFORMATU ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract 
da o nu X 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea 
de participare 

Romana 

Moneda în care se transmite oferta financiara - LEI 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata în 

luni: sau în zile: 90 (de la termenul limita de primire a ofertelor). 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnica se va întocmi astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile si datele 
prezentate sa permita identificarea faci la a corespondentei dintre cerintele tehnice din caietul de 
sarcini si modul de îndeplinire a acestor cerinte de catre ofertant. 
Propunerea tehnica va contine 7 variante de meniuri 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic 
în relatia contractuala cu autoritatea contractanta, îl reprezinta Formularul de oferta 
Propunerea financiara va contine tariful pentru serviciile aditionale ( pregatire, ambalare si transport 
) / un meniu fara TV A 
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta trebuie să conţină următoare le documente, completate în mod corespunzător: 

- Scrisoare de înaintare 

- Formularul de Ofertă 

- Toate celelalte documente solicitate potrivit fişei de date. 

Ofertele (inclusiv anexele la acestea ş i documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) 
sigilat. având înscrise următoarele: 

a) adresa Autorităţi i Contractante; 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucureşti 
14908162 
0 21 /341.20. 3 1 I 021 /341.20.35 
constanti ngorgos@yahoo. corn 
o ffice@spi talulgorgos. ro 
spital ul gorgos. ro 
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b) denumirea contractului pentru care se depune oferta ş i numărul de referinţă al invitatiei de 

participare la procedura de atribuire a contractului ; 

c) precizarea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A 
OFERTELOR, DATA 23. 11.2020 ORA 10.00". 

d) numele/denumirea Ofertantului . 

Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

Vl.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) 

da o nu X 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: 

Vl.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri 
comunitare da o nu X 
Daca da. trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau 

program(e): 

Tipul de finantare: CASMB 

Vl.3) AL TE INFORMA TII (dupa caz) 

• Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: 
In situatia in care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, autoritatea 

contractantă va solic ita reofertarea, în vederea departajării ofertelor/ 

VI.4) CAI DE AT AC 

Vl.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 

Denumire oficiala: Consili ului Naţional de Soluţionare a Contestaţi ilor (C.N.S.C.) 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 

Localitate: Bucuresti Cod postai: 030084 Tara: Romania 

E-mail: office@.cnsc.ro Telefon: 021 .310.46.41 

Adresa Internet (URL) Fax: 021.3 10.46.42 / 02 1.890.07.45 

www.cnsc.ro 

Vl.4.2) Utilizarea cailor de atac : 

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

Denumire oficiala: Spitalul de Psihiatrie T itan Dr Constantin Gorgos 

Adresa: B-dul. Pict. Nicolae Grigorescu nr. 4 1 

Localitate: Bucuresti Cod postal:030442 T ara:Romania 
E-mail: Telefon:02134 I 2031, 0752.241.045 

spitalulgorgos _ achiz itii@yah 

oo.com 

Adresa Internet (U RL) Fax:0213412035 

wwwspitalulgorgos,ro 

Adresă: 

CU I : 
Telefon/Fax: 

E -mail: 

W e bsite: 

B-dul. Nicolae Grigorescu n r. 4 1 . Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021/341.20.3 1 I 0 2 1 /341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
o ffice@sp italulgorgos.ro 
spitalu lgor gos.ro 

~ 
~ 
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APROBAT, 

/SPITALUL OE PSIHl.6,TRIE TITAN MANAGER, 
;·~r ~_9llstantin Gorgos„ c. Mariana Valy BESOIU VIZAT, 

DIRECTOR MEDICA 

Dr. Silvia NAST ASE 

SECTIUNEA II 

Nr ~ Data CM ' I {, <ww 
Registratura unit:lt11 

CAIET DE SARCINI 

A. PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE 

Spitalul de Psihiatrie Titan " Dr. Constantin Gorgos·' cu sediul in Bucuresti , B-dul. Pict. Nicolae 
Grigorescu nr. 41. sector 3 , tel. 021.341.20.31 I fax. 021.341.20.35 reprezentat prin Manager Ec. 
Mariana - Valy BESOIU în calitate de autoritate contractanta. 

B. OBIECTUL ACHIZlTIEI 

Servicii de catering pentru alte societati si institutii - asigurarea hranei pacientilor internati în cadrul 
unitatii, conform urrnatoarelor regimuri : 

Regim comun cu sare : 
Regim comun fara sare ; 
Regim diabet cu sare ; 
Regim diabet fara sare; 
Regim hepatic ; 
Regim ulcer ; 
Regim pentru persoane cu intoleranta la lactoza 
Regim vegetarian 
Regim copii O - 3 ani ; 
Regim medici de garda; 

C. CONDITII GENERALE 

Procedura interna de achizitie publica în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 

D. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

In mod exclusiv pretul în conformitate cu HG nr. 665/2016 precum si pretul cel mai scazut ln 
conditiile respectarii cerintelor minime obligatorii solicitate. 

E. CONDITII OBLIGATORII 

Ofertantul va depune propunerea tehnica : 

Propunere tehnica 

1. Conditii pentru spatiul în care se prepara hrana 
a) ln cadrul blocului alimentar vor fi amenajate urmatoarele sectoare: 

Adr-aA: 
CUI : 

Receptia si depozitarea produselor alimentare neprelucrate ; 
Spatii pentru prelucari primare; 

B - dul . Nico l ae Grigorescu nr . 4"1 . S~cto r 3 . Bucuro~t.i 
14908'1 62 

T-l e->fort/F-x: 0 2 , / J .q1.20 . .;11 / 02"1 / 3 4 '1.20. 3 5 
con:stant:.tn13or9os®yeh oo.c::o m 
off"tco<Ji>:.pt c.nl u l g o rgos. , o <-5 E - m•tl: 

W-,bs tt,e : s pl tal u l gor ao:.. ro 
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Spatiu pentru depozitarea al imentelor pentru o zi ( depozit de zi ) 
Oficiu de distributie; 
Control dietetic; 
Anexe pentru personal. 

Blocul al imentar va fi amplasat in asa fel incat legaturile acestuia cu alte dependinte sa nu 
traverseze sau sa fie in vecinatatea unor zone gospodaresti pentru care cerintele de igiena sunt 
mai putin severe. 

Receptia si depozitarea produselor alimentare neprelucrate - spatiul sa fie dimensionat in 
functie de stocul necesar pentru fiecare categorie. Conditiile de receptie si depozitare, prelucrare 
si preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucatariei si masurile de protectie 
igienico-sanitare sunt cele prevazute in normele de prescriptii referitoare la unitati l;e de 
alimentatie publica. 

Spatiile pentru depozitareaproduse/or alimentare neprelucrate - vor fi dimensionate in functie 
de stocul necesar pentru fiecare categorie, tinandu-se seama ca pentru unele produse de baza se 
face aprovizionarea pentru durate de timp mai lungi, cu scopul de a avea asigurat stocul de 
rezerva pentru cazuri de dificultati de aprovizionare si dezastre. 

Depozitul de materii prime ( pe categorii de produse) va cuprinde: 

Acces direct din exterior si spre spatiul de pregatire preliminara; 
Pereti si paviment lavabile ; 
Sifon de pardoseala - pavimentul va avea panta de scurgere spre sifonul de pardoseala; 
Rafturi si paleti din lemn pentru depozitarea materiei prime neperi sabile; 
Spati i frigorifice pentru depozitarea materiei prime usor perisabile ( frigidere si congelatoare 
); 

Spatii prelucari primare - vor fi dispuse in cel putin 2 ( doua ) incaperi, separat pentru legume, 
carne, peste, pasari; camerele pentru prelucrari primare vor fi conectate direct cu spatiile bucatariei 
propriu-zise, sau prin intermediul unui coridor intern ., curat'·, neinterferat de c ircuitele de 
aprovizionare „ muradere ,, . 

Spatiul de pregatire preliminara a materii lor prime ( legume, zarzavaturi proaspete, carne, peste. 
branzeturi, oua . preparate din carne ) va fi dispus astfel : 

Acces direct din depozitul de materii prime; 
Pereti si paviment lavabile ; 
Sifon de pardoseala - pavimentul va avea panta de scurgere spre sifonul de pardoseala; 
Chiuvete de inox ( separate pe categorii de produse legume. zarzavaturi proaspete, carne, 
peste, branzeturi, oua , preparate d in came), cu racord de apa rece, apa calda si canalizare ; 
Spatii frigorifice marcate pe categorii de alimente, pentru pastrarea produselor curate; 
Evacuarea deseurilor menajere rezultate se va face direct in exterior. 

Spatiile pentru prelucrari finale - compartimentat, in zone dinsticte. pnn pereti de 
compartimentare spatiala, astfel : 

I) Prelucrari termice pentru mesele principale ( bucatarie calda); 
2) Prelucrari dietetice ; 
3) Prelucrari pentru micul dejun ( bucataria lapte/ceai): 
4) Bucataria rece; 
5) Preparate de cofetarie/patiserie. ( incapere distincta) daca este cazul: 
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6) Camera de spalat vase 

Bucataria va avea : 

Acces direct dinspre spatiulde pregatire preliminara s i anexele social-sanitare 
Pereti si paviment lavabile ; 
Sifon de pardoseala - pavimentul va avea panta de scurgere spre s ifonul de pardoseala; 
Chiuveta de inox cu racord de apa rece, apa calda si canalizare ; 
Vor fi delimitate zonele pentru bucataria rece si calda ; 
Acces direct spre sala de servire 

Spatiul de spalare a vaselor va avea: 

Acces spre bucatarie ; 
Pereti si paviment lavabile ; 
Sifon de pardoseala - pavimentul va avea panta de scurgere spre sifonul de pardoseala; 
Chiuveta de inox cu racord de apa rece, apa calda si canalizare ; 
Pentru spalatul recipientilor si veselei se vor folosi detergenti speciali pentru vesela avizati 
de Ministerul Sanatatii Publice ; 

Spatiu pentru depozitarea alimentelor pentru o zi ( depozit de o zi ) 

Oficiu de distributie. dotat cu o linie speciala de portionare si catering, adiacent oficiului de 
di stributie se vor prevedea spatii . echipate cu linii mecanizate. pentru spalarea veselei si igienizarea 
carturilor. izolatic termic, va avea acces direct dinspre bucatarie; 

Laboratorul de control dietetic . prevazut cu un frigider pentru probe alimentare s1 biroul 
dieteticianului; 

Personalul bucatariilor sau ofici ilor va fi supus controlului medical la angajare s1 controalelor 
medicale periodice. 

Periodicitatea controalelor si tipurile de examene trebuie efectuate vor fi realizate conform normelor 
111 vigoare . 

Anexele pentru personal vor cuprinde: 

Vestiar cu grup sanitar si dus. amplasate langa accesul personalului : 
Sala de ambalare si distributie a hranei . 

Acestea vor avea acces direct din exterior iar personalul va avea acces spre bucatarie si oficiu. 
Chiuvetele trebuie sa fie al imentate cu apa curenta rece si calda si de di spozitive pentru spalarea si 
uscarea igienica a mainilor. 

Conditiile de receptie si depozitare, prelucrare si preparare a a limentelor, modul de organizare a 
circuitelor bucatariei si masurile de protectie igienico- sanitare sunt cele prevazute in normele de 
functionare a unitatilor de alimentatie publica si reglementarile cuprinse in Directiva 93/43 a 
Consiliului Europei privind implementarea Sistemului HACCP: 

Planurile. designul, constructia si dimensiunea spatiului trebuie sa : 

Perimita curatenia adecvata si/sau dezinfectia; 
Sa nu pem1ita acumularea de mizerie, contactul cu substante toxice, raspandirea particulelor 

in alimente si formarea condensului sau a umezelii pe suprafete; 
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Sa permita buna practicare a igienei. incluzand protectie împotri va contaminarii intre si pe 
timpul operatiunii dintre a limente si echipament materiale. apa. aer sau personal si surse externe de 
contaminare ca epidemiile; 

Obtinerea, acolo unde este necesar. a unor conditii adecvate de temperatura pentru procesul 
de igiena s i depozitare a produselor de resort; 

Sa existe un numar adecvat s i suficient de mijloace maturale sau mecanice de ventilare. 
Fluxurile mecanice de aer din zonele contaminate inspre zonele curate trebuie sa poata fi accesate si 
înlocuite usor ; 

Toate utilitatile sanitare din cadrul blocului alimentar vor fi dotate ventilare naturala si 
mecamca; 

Blocul alimentar sa aibe o iluminareadecvata, naturala si/sau artificiala ; 
Sistemele de cana lizare trebuie sa fie adecvate scopului propus ; ele trebuie create si 

construite pentru prevenirea riscului de contaminare a al imente lor; 
Spatiile de depozitare a deseurilor trebuiesc create si administrate in asa fel incat sa poata fi 

mentinute curate si pentru a se preveni aparitia si raspandirea epidemiilor, contaminarea alimentelor. 
a apei potabile. echipamentelor si spatiilor. 

b) Cerinte specifice pentru camerele unde alimentele sunt preparate, tratate sau procesate 

Suprafata pardoselii trebuie mentinuta intacta si trebuie sa poata fi curatata usor. si unde este 
cazul dezinfectata. Acest lucru impune fo losirea materialelor impermeabile. neabsorbante. lavabile 
si non-toxice. Unde este oportun, pardoselile vor fi prevazute cu scurgeri adecvate; 

Suprafata peretilor trebuie mentinuta intacta si trebuie sa poata fi curatata usor s i unde este 
necesar dez infectata. Acest lucruimpune folosirea materia lelor impermeabile, neabsorbante, lavabile 
si non-toxice si necesita o suprafata plana pana la o ina ltime potrivita operatiei de curatare ; 

Tavanele si materialele suspendate trebuiesc create. construite si finisate pentru a preveni 
acumulareade mizerie si a reduce condensul, umezeala nedorita si depunerea particulelor ; 

Ferestrele si alte deschideri trebuie sa fie construite pentru a preveni acumularea de mizerie 
. Cele care se deschid in exterior trebuiesc prevazute, unde este necesar. cu protectie împotriva 
insecte lor, usor de demontat si curatat. Atunci cand geamurile deschise pot genera contaminarea 
alimentelor, acestea vor fi închise si blocate pe perioada cat exista alimente în acel spatiu; 

Usile trebuiesc sa fie usor de curatat si unde este necesar, dezinfectate. Acest lucru necesita 
folosirea unor suprafete plane si impermeabile . 

Suprafetele de lucru ( inclusiv cele cu utilaje ) in contact cu al imentele trebuiesc mentinute 
intacte si sa fie usor de curatat, si acolo unde este necesar, dezinfectate. Acest lucru necesita folosirea 
unor suprafete plane si impermeabile . 

Unde este necesar, mijloacele adecvate trebuiesc create pentru curatenia si dezinfectia 
uneltelor si a utilajelor. Aceste mijloace trebuiesc construite din materiale rezistente la coroziune si 
sa fie usor de curatat, avand totodata o alimentare adecvata si permanenta cu apa calda si rece; 

Unde este aportul, se vor aplica prevederi adecvate pentru orice spalare necesara. Fiecare 
chiuveta sau mijloc destinat spalarii a limentelor trebuie sa aibe alimentare adecvata si permanenta 
cu apa calda si rece si trebuie mentinuta curata. 

c) Centinte specifice privind transportul 
mijloacele de transport si/ sau containerele folos ite la transportul alimentelor trebuiesc avizate 

de catre Ministerul Sanatatii, mentinute curate si in bune conditii pentru a proteja alimentele de 
contaminare si trebuie, unde este necesar. sa fie create si construite pentru a permite o curatire 
adecvata si/sau dezinfectie; 

recipientele si/sau containerele desemnate nu trebuiesc fo losite decat la transportul 
alimentelor, acolo unde este riscul contaminarii alimentelor. Alimentele vo luminoase sub forma 
lichida, granulata sau pudra trebuiesc transporatate in recipiente si/sau containere/tancuri rezervate 
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transportului al imentar. Aceste containere trebuiesc marcate in clar si la loc vizibil si care sa nu se 
poata sterge. intr-una sau mai multe limbi comunitare, care sa prezinte faptul: ca ele sunt utilizate la 
transportul alimentelor sau sa fie marcate .. doar pentru alimente .. ; 

mijloacele de transport si/sau conta inerele ce sunt folosite la transportul produselor aditionale 
a limente lor sau la transportul diferitelor alimente in acelasi timp se vor separa pe produse, acolo unde 
este necesar. pentru evitarea contaminarii; 

atunci cand mijloacele de transport si/sau containere le au fost folos ite la transportul si/sau 
containmerele au fost folosite la transportul unor alimente diferite, se vor spata de fiecare data înainte 
de a fi reumple pentru evitarea contaminarii ; 

alimentele din mijloacele de transport si/sau containere trebuiesc plasate si protezate 
împotriva contaminarii; 

unde este necesar. mijloacele de transport si/sau containerele folosite la transportul 
al imentelor trebuie sa fie capabile sa mentina alimentele la o temperatura adevarata si. unde este 
cazsul sa poata permite ca aceste temperaturi sa fie monitorizate. 

d) Cerinte specifice privind deseurile alimentare 
Deseurile alimentare nu trebuiesc tasate sa se acumuleze in camera pentru alimente; 
Deseurile alimentare trebuiesc depozitate in containere închise; aceste containere trebuiesc 

sa fi e de o constructie adecvata, pastrate intacte, si unde este necesar, usor de curatat si dezinfectat; 
Spatiile de depozitare a deseurilor trebuiesc create si administratein asa fel incit sa poata fi 

mentinute curate si pentru a se preveni aparitia si raspandirea epidemiilor, contaminarea alimentelor. 
a apei potabile, echipamentului si a spatiilor. 

Blocul alimentar va fi dotat cu recipiente necesare pentru colectarea, depozitarea si 
indepartarea rezidurilor menajere conform normelor. 

e) Cerinte privind igiena personala 
Fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine curatenia 

personala la un nivelinalt. si va purta echipament de protectie adecvat si curat ; 
Personalul bucatariilor si oficiilor va fi supus controlului medical la angajare si controalelor 

medicale periodice; 
Trebuie sa existe o persoana responsabila care va supraveghea zilnic starea de sanatate si de 

igiena individuala a personalului din blocul alimentar, ea investiga activ pe toti lucratorii inaine de 
a începe munca si daca prezinta semne de boala ii va trimite la medic; nici unei persoane, stiuta sau 
presupusa de a suferi sau fiind purtatoare de boli transmisibile asupra alimentelor, ca rani infectate, 
infectii dermatologice, inflamatii sau diaree. nu i se va permite sa lucreze in nici o zona unde se 
manipuleaza alimente, acolo unde este probabilitatea contaminarii directe sau indirecte a alimentelor 
cu agenti patogeni; de asemenea. orice lucrator din blocul alimentar va raporta persoanei 
responsabile aparitia in timpul lucrului a unor semne de boala. 

f) Cerinte specifice privind alimentele 
u vor fi acceptate materii brute sau ingrediente daca sunt stiute a fi sau pot fi presupuse de 

a fi contaminate cu paraziti, micro-organisme patogene sau toxice , descompuse sau sa contina 
substante necunoscute, astfel incat dupa sortarea normala si/sau preparare sau procesare aplicate in 
mod ig ienic in afacerile cu alimente, ele sunt inca nepotrivite consumului uman; 

Materiile brute si ingred ientele depozitate intr-un loc se vor mentine in conditii adecvate, 
create pentru a preveni deteriorarea si contaminarea lor; 

Toate alimentele care sint depozitate, împachetate, manipulate, afisate si transportate, vor fi 
protejate împotriva oricaror contaminari probabile ce va face alimentele impoprii consumului uman. 
periclitarii sanatatii sau contaminarii in asa mod incat nu se vor putea consuma in acea stare . In 
particular. alimentele trebuiesc amplasate si/sau protejate incat sa se minimalizeze riscul 
contaminarii. Se vor introduce masuri adecvate incat se va asigura ca epidemiile vor putea fi 
controlate: 

Materiile brute, ingredientele, produsele intermediare si produsele finite. posibile de a fi 
mediu de dezvoltarea micro-organismelor patogene sau de a forma toxine, trebuiesc mentinute la 

•-••~or,/F•x: 

E - m•tl: 

Webstc.-: 

~.:.~~~-, i;:~col.i,ie G rtaorosc.u nr . .,.;:;-,-:--_ s,s.,;.;c;;.to;;;:,~3.:-. BB:;:;-uc;;;:u:;-;:,~eş;;t;--, --~~~di_---•a•liii'iiii,v~--
021 / 3..q1. 20. 31 / 0 2 "1 /.S4 1 . .t0 . .S!, _._. 
cons.t:antingorgo,s<Ji)yahoo.com 
of'f'ic:c@s.pi t:alul,gor-ao:s.. r o 
s pt talule.or-sos. r o 



Primăria 
Capitalei m €8 ~ 'A. UoJ~,,.,,, /fa110> 

SPITALUL OE PSIHIATRIE TITAN 
ASSMl3 

temperaturi care sa nu prezinte ri sc pentru sanatate. Potrivit cu siguranta alimentelor. se vor permite 
perioade limitate. in afara temperaturii potrivite. atunci cand este necesar ca alimentele sa se 
adapteze modalitatilor de preparare. transport. depozitare. prezentare si servire. 

Cand alimentele se tin sau se servesc la temperaturi joase, ele se vor servi reci cat se poate 
de repede, urmarindu-se etapa finala de procesare calda sau prepararea fi nala daca nu se incalzesc. 
la o temperatura care sa nu provoace un risc pentru sanatate; 

Se recomanda ca hrana bolnavilor sa fie servita la apoximativ 30 minute de la preparare. ln 
caz contrar, ele trebuie mentinute la o temperatura mai mare de 60°C sau la maxim 8°C. Alimentele 
preparate in afara blocului alimentar vor fi transportate la rece si incalzite la min. 60°C înainte de a 
fi servi te bolnavilor; 

Este interzisa pastrarea al imentelor de la o masa la alta; 
Substantelor periculoase si/sau necomestibile, incluzand hrana animalelor. se vor eticheta 

corespunzator si se vor depozita separat in containere sigure. 
g) Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in 

indeplinirea contractului, precum si graficul de timp prevazut pentru îndeplinirea 
activitatilor si sarcinilor respective ; 

h) Declaratie pe propria raspundere - prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta 
serviciul de preparare, ambalare si transportare la sediul autoritatii contractante in deplina 
concordanta cu HO 839/2004 si Ordinul 914/2006 al Ministerului Sanatatii si Familiei pentru 
aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea 
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare si Directiva 93/43 a Consiliului Europei privind 
implementarea Sistemului HACCP. 

i) Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea propunerii tehnice 
Ofertantul va obtine de la instityutiile abilitate avize si autorizatii privind activitatile de : 
protectia muncii , P.S.I. si protectia mediului, in vigoare la data intocmirii contractului de 
fu rnizare servicii si actual izarea acestora pe toata durata contractului. 
Echipamentele cu care prestatorul va fumiza serviciile. cat si echipamentele de rezerva, vor 
fi de ultima generatie, conform legislatiei romane in vigoare si standardelor europene. 
Prestatorul va utiliza pentru prestarea serviciilor echipamente cu urmatoarele specificatii: 

o Certificate ISO 900 I si 1400 I de la producator Echipamentele vor fi dotate cu 
dispozitive electronice de um1arire a timpului de preparare si servire a hranei, 
dezinfectiei si vor avea control electronic; 

OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 

Prestatorul va pregati hrana bolnavilor intemat1 m Spitalul de Psihiatrie Titan ., Dr. 
Constantin Oorgos „ constituita in 3 mese /zi ( mic dejun. pranz si cina) + supliment la ora 10.00 
care va fi livrat impreuna cu micul dejun si suplimentul de la ora 14.00. care va fi livrat la ora 12.00 
împreuna cu masa de pranz . pentru regimurile diabet, in functie de li sta de meniuri întocmita de 
reprezentantul spitalului si in care se va mentiona nr. de portii /regimuri tinandu-se cont de valoarea 
alocatiei de hrana stabilita conform anexei la HO nr. 665/20 I 6. 

Prestatorul este obligat sa asigure in cadrul blocului alimentar unde este preparata hrana 
circuitele specifice solicitate. 

Livrarea alimentelor preparate se face pentru întreaga cantitate necesara unei sectii ( in 
recipiente mari si livrata pentru toate sectiile in intervalul orar stabi lit). 

Sa asigure prin personal propriu instruit un program non stop de functionare a service-ului 
care sa permita prestarea fara întrerupere si in bune conditii a serviciului de preparare si fumizare a 
hranei : 

Sa constituie un stoc de piese de schimb si consumabile. compatibile cu uti lijale ce vor 
deservi bucataria. disponibil din momentul si pe toata durata derularii contractului; 
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Sa asigure servicii de preparare si furnizare a hranei conform standardelor ex istente pentru 

unitatile sanitare prin instruirea unui management al calitatii, pentru a indeplini standardele calitative 
cerute de autoritatea contractanta; 

Sa asigure termenele de livrare a hranei ( conform graficului întocmit de autori tatea 
contractanta ); 

Sa asigure un mod de ambalare diferentiat. adecvat pentru fiecare categorie de preparat. in 
recipiente separate închise cu capac; 

Pe fi ecare recipient, se va aplica cate o eticheta cu continutul recipientului si denumirea 
sectie icareia ii va fi li vrat. Recipientele in care este livrata hrana trebuie sa fi e de capac itate mare in 
functie de volumul comandat. u se accepta recipiente mici in cazul unor cantitati mari de hrana de 
acelasi tip; 

La li vrare se va întocmi aviz de expeditie ( pentru fiecare transport ) care se va semna de 
catre reprezentantii prestatorului precum si de catre asistentul sef al spitalului dupa preluarea 
alimentelor; 

Se vor respecta gramajele corespunzatoare fiecarui regim pe portie si categorie de preparat 
conform normativelor in vigoare si cerintelor impuse in caietul de sarcini ; 

Prestatorul sa detina Certificatul ISO 9001 si HACCP sau echivalent; 
Prestatorul sa detina o vechime in caterig - bucatarie de minim 5 ani ; 
Situatia numerica si nominala a meniurilor pentru a doua zi va fi inaintata de asistentul sef 

cu o zi inainte responsabilului desemnat al firmei de catering telefonic. 
Prestatorul este obligat sa livreze hrana catre spital in maxim 30 de minute de la finalizarea 

prepararii in conditiile prevazute de lege si specificate in caietul de sarcini ; 
Prestatorul se obliga sa asigure transportul hranei pana la spital de 3 ori pe zi conform 

graficului de rambursare specificat in caietul de sarcini . ( mic dejun + suplimentul pentru orele 
I 0.00, prans + suplimentul pentru orele 14.00 si cina ) . 

Probe le a limentare vor fi colectate in cadrul unitatii sanitare in frigider special amenajat, 
imediat dupa ce s-a facut prelucrarea alimentelor. 

Hrana va fi li vrata in recipiente conforme cu legislatia in vigoare , inchise ermetic special 
destinate pentru transportul alimentelor. 

Prestatorul este obligat ca hrana proaspat preparata sa o livreze in maxim 30 de minute de la 
finalizarea prepararii si sa o mentina la temperatura de peste 60°C pana in momentul livrarii. 

Prestatorul va preda o portie neinclusa in pret pentru probele alimentare care vor fi depozitate 
la sediul Spitalului in frigider special destinat. 

Prestatorul va pregati hrana conform schemelor de regim create pe zilele saptamani i. 
Se va respecta valoarea menjurilor conform HG 429/2208 actualizata prin HOT ARAREA 

nr. 665 din 14 septembrie 20 16 , publicata in MO ITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 septembrie 
2016. 

Transportul va fi asigurat de catre prestator cu masini proprii autorizate sanitar-veterninar de 
3 ori pe zi. 

Responsabi litatea prepararii si transportarii hranei revine in total itate prestatorului pana la 
punctul de preluare a alimentelor; 

Caietul de sarcini contine Anexa I care reprezinta meniurile orientative pe zilele saptamanii 
detaliate pe fiecare regim a limentar. Anexa 1 va fi modificata ori de cate ori autoritatea contractanta 
va considera necesar. Orice modificare in cadrul meniurilor stabilite in regimurile saptamana le se 
vor face cu acordul conducerii spitalului. Portiile de hrana trebuie sa aiba gramajul specificat in 
caietul de sarcini. 

GRAFICUL DE LIVRARE A HRANEI 

Adres.•: 
C UI : 

Mic dejun + suplimentul pentru ora 10.00 - se va livra in unitate la ora 7.30 pentru a fi servit 
la ora 8.00 

B - dul . N icol ae Grfgoroscu nr . 41 . Sec t or 3 ~ Buc1...u·cştf 
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Pranz + suplimentul pentru ora 14.00 - se va livra in unitate la ora 12.00 pentru a fi servit 
dupa ora 12.30. 

- Cina se va livra in unitate la orele 17.00 pentru a fi servit la ore le 17.30. 

Preparate alimentare folosite in preparare Gramaje 

Nr. PRODUSE GRAMAJ 

Crt. /PORTIE 

1 Lapte 250 

2 Ceai 250 

" .) Cacao cu lapte 250 

4 Unt 20 

5 Dulceata 50 

6 Gem 50 

7 Gem dietetic 50 

8 Miere de albine 50 

9 Branza de vaci 50 

10 Cascaval 50 

11 Branza Telemea 50 

12 Cremwursti 2 buc 2 buc 

13 Branza Topita 2 buc 

14 Biscuiti 50 

15 Sunca de praga 50 

16 Salam Victoria 50 

17 Ou fiert 1 buc. 

18 Cas 50 

19 Salam banatean 30 

20 Muschi Tiganesc 50 

21 Salam Sasesc 40 

22 Rosii 1 buc 200 

23 Ardei gras 1 buc 200 

24 Castraveti 150 

ActreaA: 
C UI : 
Tel•1'on✓F-.x: 
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25 Pate ficat 

26 Mustar 

27 Iaurt I pahar 

28 Kaiser 

29 Paine fara sare 

PRANZ FELUL I 

30 Bors de cartof cu smantana 

31 Bors de fasole alba cu costita afumata 

• Nu pentru copii 

32 Bors de fasole verde 

,.,,., 
.) .) Bors de pasare cu legume 

34 Bors a la rouse ( 40 gr. Carne de vaca + 260 gr bors ) 

35 Bors de sfecla 

36 Bors de perisoare ( 60 gr. Came + 240 gr bors ) 

37 Bors taranesc cu came de porc ( 40 gr. Carne + 260 gr bors ) 

CIORBE 

38 Ciorba de dovlecei a la Grec 

39 Ciorba de faso le verde 

40 Ciorba de cartofi 

41 Ciorba taraneasca de pui ( 50 gr. Carne pasare +250 g ciorba ) 

42 Ciorba de vacuta ( 40 gr. Carne +250 g ciorba ) 

43 Ciorba de zarzavat cu zdrente de ou 

44 Ciorba de fasole alba 

45 Ciorba de perisoare ( 60 gr. Carne + 240 gr ciorba) 

46 Ciorba taraneasca de legume 

47 Ciorba de zarzavat cu paste 

48 Ciorba taranesca cu carne de porc ( 40 gr. Carne + 260 gr bors ) 

SUPE 

49 Supa de zarzavat strecurata 

Adresa: 
C U I : 
• - • • ·#'on/F••: 

!;".:-i~ ~ ~ -1~kc o l 8e G rieores c u nr . 41 . Soct:o r 3 . Bucureşti,-------~::;;di_---a-_,~.v~--
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Webslt• : 

con s t• nti ns<>r sos@ y ah<>o.com 
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Supa de came cu legume strecurata 

Supa de cartofi 

Supa de conopida 

Supa de fasole alba 

Supa de fasole verde 

Supa Itali ana 

S upa de legume 

Supa de rosii cu taitei 

Supa de legume cu galusti de gris 

Supa de pasare cu taitei 50 g pasare + 250 supa 

Supa crema de legume cu crutoane ( 30 gr crutoane /portie) 

Supa crema dovlecei 

Supa de zarzavat cu zdrente de ou 

Supa de pasare a la grec ( came de pasare 50 gr + supa 250 gr) 

Felul li 

Friptura de pasare cu cartofi taranesti ( 150 gr carne pasare + 250 gr cartofi 
) 

Friptura de porc cu cartofi taranesti ( 80 gr came pasare + 250 gr cartofi ) 

Iahnie de fasole cu camati afumati ( I 00 gr. Camati + 220 iahnie) 

File de peste pane cu cartofi nature ( I 00 gr. Peste + 250 gr cartofi ) 

• u pentru copii 

Fileuri de peste slab la cuptor cu cartofi natur ( 100 gr. Peste + 250 gr 
cartofi ) 

• Nu pentru copii 

Sufleu din came de vita 

Sufleu din came de porc 

Sufeu de dovlecei cu came 

Sufleu de morcovi cu carne de vita/porc 

Rulada din came cu piure de cartofi ( I 00 gr rulada + 250 gr piure) 

Rulada d in came cu sote de legume ( I 00 gr rulada + 250 gr legume ) 

B - d ul. Nfcolae G rie.ore-seu nr. 41 . S e c tor 3 . B1.1cu.-oşt::f 
"1 4908"162 
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ASSMl3 
Friptura de pasare / vita inabusita cu piure ( 150 gr carne + 200 gr piure) 350 

Friptura de pasare inabusita cu orez ( 150 gr carne+ 200 gr orez) 350 

Snitel de porc cu piure de cartofi ( 100 gr snitel + 250 gr piure ) 350 

Parjoale cu piure de cartofi ( 100 gr parjoale + 250 gr piure ) 350 

Peri soare dietetice cu sos de rosii ( 120 gr, peri soare + 200 gr. sos ) 320 

Parjoale de came sau de legume cu fasole batuta ( l 00 gr parjoale + 250 gr 350 
fasole) 

Ardei umpluti cu came / orez 300 

Tocana din came de porc ( 80 gr. Came+ 200 gr. Tocana) 280 

Pui cu smantana ( 150 gr. Carne + 250 gr. Sos ) 400 

Mancare de fasole verde cu carne ( 150 gr carne pasare + 250 gr fasole 400 
verde) 

Mancare de rosii cu carne ( 150 gr carne pasare + 200 gr mancare de rosii) 350 

Varza cu carne de porc ( 80 gr carne+ 300 gr. Varza) 380 

Ciulama dietetica cu carne de pui ( 150 gr. carne + 200 gr ciulama) 350 

Snitel pane din piept de pui/soia cu piure de cartofi ( 100 gr snitel + 250 gr 350 
piure) 

Mancare de mazare cu carne de pui ( 150 gr carne + 250 gr mazare ) 400 

Mancare de mazare cu carne de porc ( 80 gr carne + 250 gr mazare ) 330 

Mancare de mazare cu carne de vita ( 70 gr carne + 250 gr mazare ) 320 

Friptura de porc 80 gr + Garnitura 250 gr ( piure, sote, legume, varza calita, 330 
cartofi nature ) 

Chiftelute cu sos de rosii 150 chiftelute + 200 garnitura ( sos, cartofi, piure) 350 

Sarmale cu carne 200 

Pilaf cu carne de pasare ( 150 came + 250 pilaf) 400 

Rasol carne de pasare 150 gr carne pasare + 250 gr garnitura ( piure, 400 
spanac, morcov sotat ) 

Varza a la cluj 350 

Mancare de conopida cu carne de pasare 150 gr carne + mancare 250 gr 400 

Musaca de vinete/cartofi/dovlecei 350 

Spaghete milaneze 300 

B-dul. Nicol ae. Gr-igore :-cu nr. 41 . Sect o r 3 , Bucurcş.ti 
14908162 
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Friganele cu sote de mazare 60 gr. Friganele + 250 gr. garn itura 

Mancare de cartofi 

Ghiveci de legume 

Mancare de conopida cu smantana 

SALATE 

Salata verde 

Salata ardei copti 

Salata de rosii 

Salata asortata 

Salata de varza alba 

Salata varza rosie 

Salata de sfecla rosie 

Salata de castraveti verzi 

Salata de vinete 

Salata de cruditati 

DESERT 

Mere coapte 

Crema de zahar ars 

Mere 

Portocale 

Banane 

Persici 

Caise 

Placinta cu mere 

Placinta c u branza 

Chec 

CINA 

Gris cu lapte 

Orez cu lapte 

B - dul . Nicol a e G rte.orosc u nr. ◄ 1 . Soc:t::or 3, Buc:ure,ş.t: t 
1-<19 0 8162 
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Taitei cu lapte 

Sufle de orez 

Omleta cu Branza 

Ompleta dietetica 

Ochi dietetic in cuib de cartofi piure 1 ou +250 gr piure 

Salata orientala 

Mamaliga 200 gr cu branza 100 gr si 50 gr smantana 

Ciulama de ciuperci 

Legume a la grec 

Sufle de branza de vaci 

Sufle de cartofi cu branza de vaci 

Sufle de morcovi cu branza 

Sufle de dovlecei cu branza de vaci 

Papanasi fierti cu smantana 

Aedei umpluti cu branza de vaci 

Chiftelute de varza 

Crocgete de gris cu sote de morcovi 150 gr + 250 gr 

Budinca de macaroane cu branza 

Budinca de spaghete cu branza 

Pilaf cu ciuperci 

Sarmale cu orez 

Tocana dobrogeana 

Mancare de cartofi cu masline 

Ochiuri cu piure de spanac 1 ou cu 300 gr spanac 

Mancare de telina cu masline 

CINA FEL 2 

Compot de fructe ( mere, piersici, caise, prune, struguri, cirese ) 

Compot de fructe pasate 

Ceai indulcit 

B - d ul . N icola e Grfgo r escu nr . 41 . Sec. t or 3, Bucur-eşti 
,4908162 
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155 Ceai fara zahar 250 

156 Lapte 250 

157 Lapte vegetal 250 

Meniu pentru luni orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

Regim comun cu Ceai, unt. cascaval Ciorba taraneasca de Budinca de spaghete cu 
sare legume/Parjoale cu faso le branza/ iaurt 

batuta si salata de muraturi 
asortate/ fructe 

Regim comun fara Ceai, unt, ou Ciorba taraneasca de Mamaliga cu branza de 
sare legume/Friptura de pasare cu vaci si smantana /Lapte 

cartofi natur si salata de varza 
alba/ Fructe 

Regim diabet cu sare Lapte. unt. Supa de zarzavat cu smantana. Friptura de pasare cu 
cascaval Friptura de porc cu varza granitura de orez si 

calita. Mere salata asortata. Iaurt 

Regim diabet fara Lapte. unt. gem Supa de zarzavat cu Friptura de pasare cu 
sare dietet ic smantana,Friptura de porc cu granitura de orez si 

varza calita.Me re salata asortata. [aurt 

Regim ulcer Lapte. unt. ou Supa de zarzavat cu zdente de Rasol de pasare cu sote 
ou,Perisoare dietetice cu sos de de morcov . Lapte. 
ros ii , Mere coapte biscuiti 

Regim pentru Tartina cu pate, Supa de pui cu galuste. paste Friptura de pasare cu 
persoane cu Ceai de Plante cu sos si 150 gr carne pasare. piure de cartofi si salata 

intoleranta la lactoza prajitura cu morcovi de varza alba 

Regim vegetarian Tartine cu pate C iorba taraneasca de legume. Budinca de spanac, 
vegetal , rosie. Piure de carto fi , chi ftelute de Biscuiti populari 
masline legume. salata de varza. 

compot de fructe 

Regim copii O - 3 Lapte Supa de legume cu galusti de Mamaliga cu branza de 
ani gris, Rasol carne de pasare vaci si smantana /Lapte 

150 gr carne pasare + 250 gr 
garnitura ( piure, spanac, 
morcov sotat ), Fructe 

Regim medici de Ceai, unt, cascaval Ciorba taraneasca de legume. Friptura de pasare cu 
garda Ardei umpluti cu carne, Fructe piure de cartofi si salata 

de varza alba, Iaurt 

Meniu pentru marti orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

·-- - ------- ----- ------- ---
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Regim comun cu sare Ceai, cremwursti Ciorba taraneasca de legume 
cu mustar Friptura de pasare cu garnitura 

de orez s i salata asortata 
/Fructe 

Regim comun fara Ceai, unt, cas Ciorba taraneasca de legume 
sare Friptura de pasare cu garnitura 

de orez si salata asortata 
/Fructe 

Regim diabet cu sare Lapte, unt, branza Supa de rosii cu zdrente de ou. 
de vaci Friptura de vaca cu piure de 

cartofi si salata de castraveti 
verzi/Mere 

Regim diabet fara sare Lapte, unt. branza Supa de rosii cu zdrente de ou. 
de vaci Friptura de vaca cu piure de 

carto fi si salata de castraveti 
verzi/ Mere 

Regim ulcer Ceai. unt. branza Supa crema de legume.Pilaf cu 
de vaci came de pasare. Compot pasat 

de mere 

Regim pentru Omleta cu sunca Ciorba taraneasca de legume 
persoane cu presata. ceai de Friptura de pasare cu garnitura 

intoleranta la lactoza plante de orez si salata asortata. Chec 

Regim vegetarian Biscuiti cu gem I C iorba taraneasca de legume, 
Lapte vegetal Snitel de soia cu faso le batuta. 

Fruct 

Regim copii O - 3 ani Lapte, unt, gem Supa crema de legume, Pilaf 
cu came de pasare, Compot 

Regim medici de Ceai , cremwursti Ciorba taraneasca de legume, 
garda cu mustar Tochitura cu piure de cartofi si 

salata de s fec la rosie/ Fructe 

Meniu pentru miercuri orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz 

Regim comun cu Cacao cu lapte, Supa de pasare a la greque, 
sare unt, gem Friptura de porc cu sote de 

legume/Fructe 

Regim comun fara Cacao cu lapte, Supa de pasare a la greque 
sare unt, gem 

Friptura de porc cu sote de 
legume/Fructe 

Adresă: 

C UI : 
B - d ul. N i c o l a o G rfgore>'JIICU ru· . ◄ '1 . Soctor 3. 8uc ure~t f 
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Ochiuri cu piure de 
spanac, Taitei cu 
lapte 

Mancare de faso le 
verde, Taite i cu 
lapte 

Ardei umpluti cu 
came. Iaurt 

Ardei umpluti cu 
came , Iaurt 

Sufle de cartofi cu 
carne, Lapte 

Ardei umpluti cu 
came, Lapte 
vegetal 

Salata orienta la, 
Eugenia 

Sufle de carto fi cu 
came, Lapte 

Piept de pui la 
gratar cu orez cu 
legume si salata de 
muraturi/ Iaurt 

Seara 

Spaghete milaneze 

Compot de fructe 

Budinca de spaghete 
c u branza de 
vaci/Iaurt 
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Regim diabet cu sare Lapte. unt. cas Bors de perisoare, Friptura de Fasole verde cu carne 
pasare cu sote de legume Iaurt 
,Mere 

Regim diabet fara Lapte, unt. cas Bors de perisoare, Friptura de Fasole verde cu carne 
sare pasare cu sote de legume . 

Mere Iaurt 

Regim ulcer Lapte. unt. cas Supa de legume cu galusti de Rasol cu sote de 
gris,Sutle din came ,Taitei cu legume. Lapte. 
lapte biscuiti 

Regim pentru Friganele. Ceai de Supa crema de dovleac cu Placinta cu carne de 
persoane cu plante cartofi,Pilaf cu carne de pui , Biscuiti 

intoleranta la lactoza pasare, Compot pasat de mere 

Regim vegetarian Ceai, margarina, Supa crema de dovleac cu Ciuperci la tigaie cu 
gem cartofi, mancarica de fasole . orez 

compot de fructe 

Regim copii O - 3 Friganele. Ceai de Supa crema de dovleac cu Placinta cu carne de 
ani plante cartofi,Pilaf cu came de pui , Biscuiti 

pasare, Compot pasat de mere 

Regim medici de Ceai, unt, cas , Supa de pasare a la greque, Spaghete mi laneze, 
garda ros1e Friptura de porc cu sote de Compot de fructe 

legume/Fructe 

Meniu pentru Joi orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

Regim comun cu Ceai. unt.cascaval, Ciorba de zarzavat cu paste . Cam ati cu piure de 
sare rosll Tocanita din came de pasare cartofi. Iaurt 

cu mamaliga/ Fructe 

Regim comun fara Ceai. unt. branza Ciorba de zarzavat cu paste. Cartofi gratinati. 
sare de vaci. rosi i Ghiveci de legume cu came de Iaurt 

vaca / Fructe 

Regim diabet cu sare Lapte, unt, ou Ciorba de pasare Friptura de pasare cu 

Musaca de dovlecei cu 
spaghete si sos tomat 

came/Fructe Iaurt 

Regim diabet fara Lapte, unt, ou Ciorba de pasare Friptura de pasare cu 
sare spaghete si sos tomat 

Musaca de dovlecei cu 
came/Fructe Iaurt 

Regim ulcer Lapte, unt, ou Supa de legume cu taitei Branza de vaci cu 

Dovlecei umpluti cu carne 
smantana 

Lapte. biscuiti 

Adres.A: 
C UI : 
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Regim pentru Tartine cu miere Ciorba de fasole uscata cu Salata o rientala 
persoane cu afumatura, Ca11ofi la tava cu 

intoleranta la lactoza Lapte vegetal pulpe dezosate, Fructe Eugenia 

Regim vegetarian Tartine cu zacusca Ciorba de fasole uscata, pilaf Cartofi inabusiti. cu 
de vinete cu ciuperci sotate, fructe salata de varza, 

biscuiti 

Regim copii O - 3 Lapte, unt. ou Supa de legume cu taitei, Branza de vaci cu 
am Dovlecei umpluti cu carne smantana, Iaurt 

Regim medici de Ceai, unt, Ciorba de zarzavat cu paste. Snitel cu piure de 
garda cascaval, rosii Tocanita din carne de pasare cartofi si salata 

cu mamaliga/fructe asortata /Iaurt 

Meniu pentru Vineri orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

Regim comun cu Ceai. unt. muschi Ciorba de vacuta.Peste file Ghiveci de legume. 
sare tiganesc cu mustar pane cu cartofi naturi Fructe Orez cu lapte si 

scortisoara 

Regim comun fara Lapte. unt. miere Ciorba de vacuta.Peste file Pilaf cu ciuperci. Iaurt 
sare pane cu cartofi naturi Fructe 

Regim diabet cu sare Lapte. unt. branza Ciorba de fasole verde,Peste Dovlecei umpluti cu 
de vaci fi le la cuptor cu cartofi naturi came, Iaurt 

Fructe 

Regim diabet fara Lapte. unt, branza Ciorba de faso le verde, Peste Dovlecei umpluti cu 
sare de vaci file la cuptor cu cartofi naturi carne, Iaurt 

Fructe 

Regim ulcer Lapte, unt, branza Supa crema de dovlecei, Rasol Sufle din branza de 
de vaci de pasare cu piure de cartofi vaci, Lapte 

Regim pentru Biscuiti cu gem , Ciorba de zarzavat cu paste. Mancare de orez si 
persoane cu Lapte vegetal Tocanita din carne de pasare carne de pasare. Chec 

intoleranta la lactoza cu mamaliga/Placinta de mere 

Regim copii O - 3 Lapte, unt. branza Supa crema de dovlecei, Rasol Sufle din branza de 
am de vaci de pasare cu piure de cartofi, vaci Lapte 

Fructe 

Regim vegetarian Ceai, cartofi copţi , Supa crema de dovlecei, snitel Mancare de fasole 
salată de ciuperci de soia cu varza calita, fructe verde , eugenia 
marinate, gem 

Regim medici de Ceai, unt, muschi Ciorba de vacuta , Peste file Friptura de pasare cu 
garda tiganesc cu mustar pane cu cartofi natur, Fructe pilaf cu ciuperci , Iaurt 

Meniu pentru Sambata orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

Adr-esA : 
CU I : 
T e l,efon/F•x: 

E - m.a1l: 

Wc-bs.tte: 

B - dul. Nic o l.111 0 Gr-tso r o:scu nr. 41 . Sect or 3 , Bucur c~tf 
14908162 
0 2 1 / ..J,4 1 . 2 O. 3 1 / 0 2 1 I' 3 ◄ 1 . 20 . .3 :> 
consteintingorgos<E>y•h oo.com 
c, ,.-f'tce®spt talulgo r gos. r o 
s pftalut eoreos. r o 

(-&.., 
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Regim comun cu Ceai. unt. telemea Supa de legume cu zdrente de Sufle de conopida cu 
sare . castraveti ou. Friptura de pasare cu branza de vaci. Iaurt 

legume a la greque . Fructe 

Regim comun fara Ceai, unt, cas Supa de legume cu zdrente de Sufle de conopida cu 
sare ou, Friptura de pasare cu branza de vaci, Iaurt 

legume a la greque , Fructe 

Regim diabet cu sare Lapte, unt. gem Supa de zarzavat, Mancare de Friptura de pasare cu 
dietetic rosii cu came de vita , Mere sote de legume, Iaurt 

Regim diabet fara Lapte. unt. gem Supa de zarzavat. Mancare de Friptura de pasare cu 
sare dietetic rosii cu carne de vita . Mere sote de legume. Iaurt 

Regim ulcer Lapte. unt, cas Supa de zarzavat cu fidea Budinca de 
macaroane cu branza 

Sufle de morcovi cu came de vaci / Lapte 

Regim pentru Ou fiert, Ceai , Ciorba de fasole, Chiflei ute de Budinca de spanac. 
persoane cu biscuiti cu gem carne cu piure de cartofi, eugema 

intoleranta la lactoza placinta de dovleac 

Regim copii O - 3 Lapte, unt, gem Supa de legume cu taitei. carne Budinca de 
ani de pui cu piure de cartofi. macaroane cu branza 

fructe de vaci / Lapte 

Regim vegetarian Ceai, salata de Supa de legume cu taitei. Ciulama de ciuperci , 
vinete, rosie, gem. Sarmalute de post cu Placinta cu mere 

mamaliguta, Fruct 

Regim medici de Ceai , unt, telemea Supa de legume cu taitei, Friptura de pasare cu 
garda Dovlecei umpluti cu carne, cartofi prajiti si salata 

Fructe de ardei copti , Iaurt 

Meniu pentru Duminica orientativ 

Denumire regim Dimineata Pranz Seara 

Regim comun cu Ceai , unt, sunca Supa crema de legume cu Salata orientala 
sare de praga crutoane, Friptura de porc cu 

varza calita, Fructe Cacao cu lapte 

Regim comun fara Lapte, unt, gem Ciorba taraneasca de legume, Ghiveci de legume 
sare Friptura de vaca cu orez si 

salata verde, Fructe Budinca de gris cu 
gem 

Regim diabet cu sare Lapte. unt , cas Ciorba de fasole verde. Spanac cu carne de 
Friptura cu orez si salata vaca. Iaurt 
asortata, Mere 

•-te'fon✓F-~: 

E - m•tl: 

Webslt• : 

B-dul. Nicolee G,.-t eor escu nr .--:..,;:;, -:-_ S.So;;:;c;;, o;;;,:--;3..-. EB;:u;;cu:;--;:r~cş~<ff -- -~-----~~-- --:(§;;;;;..;;;_;::--14905162 , - _... 

021/ 3 41.20.3 1 / 021/3◄ 1 . .l0. 35 1111111"::..- _,V ISO 
con.stantingorgo:s,Q;)yeh oo. com ~ 900 1 2o, !o 
oFf'i ce@spftalutsorsos.ro 
s pft:.t!llul8ore:os.ro 



Primăria 
Capitalei m E8 ~ Vi CoJ_,;r_, {jo-t,<» ASSMl3 

SPITALUL OE PSIHIATRIE TITAN 

Regim diabet fara Lapte, unt , cas 
sare 

Regim ulcer Lapte, unt 

Regim pentru Tartina cu ton, 
persoane cu lapte vegetal 

intoleranta la lactoza 

Regim vegetarian Tartina pate 
vegetal, lapte 
vegetal 

Regim copii O - 3 Lapte. unt,gem 
am 

Regim medici de Ceai. unt. sunca 
garda de praga 

Fiecare masa va fi insotita de pai ne cu sare. 

Sef Sectie cu paturi 

Dr. Geta Carlan 

Asistent Sef 

Marius Gheorghe 

Ciorba de fasole verde, Spanac cu carne de 
Friptura cu orez si salata vaca. Iaurt 
asortata. Mere 

Supa de legume cu galusti de Papanasi fierti cu 
gris, friptura de pasare cu sote smantana, Lapte 
de legume ( fara ceapa ) . 
Crema de zahar ars 

Supa de pui cu legume, Piure mazare cu 
tocanita de carne de pui s i pulpe de pui, Biscuiti 
dovlecel, Negresa 

Supa de legume cu galusti de Ciuperci la gratar cu 
gris, dovlecei sote cu chiftelute salata de sfecla rosie, 
de legume, fructe Biscuiti 

Supa de pui cu legume, Pilaf Piure mazare cu 
cu carne de pasare, Compot pulpe de pui. Gris cu 
pasat de mere lapte 

Ciorba taraneasca cu legume, Friptura de pasare cu 
Ceafa de porc la gratar cu sote de ciuperci , Iaurt 
cartofi prajiti si salata verde, 
Crema de zahar ars 

Io tocmit, 

Coordonator psihiatrie Pediatrica 

Dr. Sanda Luminita Mihai 

Sef Serv. Administrativ 

Ec. Nicoleta Necula 

C UI : 
B - dul . Nfcol a c Gr-fe:oresc u n r. 41 . S ector 3 . Bucureşti 
14908162 (-R, Te-1--ron/F'ax: 

E - mail : 

We-bal te : 

0 2 1 /34 1 .20 .31 / 0 2 1 / 3 4 '1.20 . .i S 
con s t•nt:ln9o ra,os@y•ho o .com 
o rrtc o0@$p l t.mlulgo..--50:,1, . ro 
s pital u l g o ,.-gos . r o 
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Operator econom ic 

(denumirea/numele) 

...... €8 
~ ~ - CoJ-.;(u,, ~ljM 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către ................................................................... . 

(denumirea autorităţii organizatoare ş i adresa completă) 

Domnilor, 

ASSMl3 

1. Exam inând documentaţia de atribuire, subsemnaţii , reprezentanţi ai prestatorului 

(denumirea/numele ofertantului), ne 

oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 

presteze SERVICII DE CATERING PENTRU ALTE SOCIETATI SI INSTITUTII (denumirea 

serviciilor), pentru suma de __ lei /meniu/zi/pacient serv icii aditionale (suma în litere şi în cifre, 

precum şi moneda ofertei) fara TV A , 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în 

graficul de timp anexat sau conform termenului de livrare stabil it de autoritatea organizatoare. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _ ____ zile, (durata în 

litere şi cifre), respectiv până la data de _____ _____ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Precizăm că: 

I_I depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 

marcat în mod clar "alternativă"; 

I_I nu depunem ofertă alternativă. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe 
care o puteţi primi. 

Data / / - - - ------ -

____ _ _ _ ___ ___ , (semnătură), în calitate de _ _ _ ______ , legal autorizat 

să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/numele operatorului 
economic 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu n r. 41. Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021/341.20.31 / 0 21/341.20. 35 
constanti ngo rgos@yahoo. corn 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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Anexa formular de oferta : 

Denumire meniu 

Mic dejun 

Pranz 

Cina 

Data I I -------------

E.8 
CoJ,_;t".,.., tj,110„ 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 
ASSMl3 

Tarif Hrana Tarif servicii aditionale 

_____________ , (semnătură), în calitate de _______ _ _ , legal autorizat 

să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/numele operatorului 
economic 

Adresă: 
CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021 / 341 . 2 O. 31 / 021 / 341 . 20. 3 5 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos .ro 
spitalul gorgos. ro 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

ACORD - CADRU DE SERVICII 
nr ................ data ........................ .. 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

ASSM~ 

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN„ Dr. Constantin Gorgos,,, cu sediul în b-dul. Pict. 
Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, cod 030442, Bucureşti, telefon 021.341.20.31 fax 
021.341.20.35, cod fiscal 14908162, cont trezorerie RO45TREZ24F660601200130X, 
deschis la Trezorerie sector 3 , reprezentată prin Ec. Mariana Valy BESOIU, Manager , 
in calitate de Promitent-achizitor , pe de o parte 

şi 

.............. , cu sediul în .. .... ........... , nr ....... .... ... , .............. , telefon: ................... , fax: ................ , 
număr de înmatriculare .............. , Cod de identificare fiscală ............... , cont ...... ....... , 
deschis la Trezoreria ............. , reprezentată prin ................. , având funcţia de 
......... ..... ....... ........ , în calitate de PROMITENT- PRESTATOR, pe de altă parte, 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulte rioare, şi a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, au 
convenit încheierea prezentului acord - cadru în următoarele condiţii: 

11. SCOPUL SI OBIECTUL ACORDULUI - CADRU 

2.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale 
care vor guverna contractele de prestare servicii ce urmează să fie atribuite pe durata 
derulării prezentului acord cadru. 
2.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect servicii de catering pentru alte 
societati si institutii - cod CPV 55523000-2 aşa cum sunt descrise prin caietul de 
sarcini. 

2.3. În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta 
tehnică depusă de promitentul prestator la procedura de atribuire rămâne nemodificată 
pe perioada de derulare a acordului cadru. 

2.4.Obiectul prezentului acord - cadru îl constituie stabilirea cadrului general 
aplicabil contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în vederea prestării de 
servicii de de catering pentru alte societati si institutii - cod CPV 55523000-2 în baza 
contractelor subsecvente ale acordului cadru, astfel cum au fost solicitate de către 
promitentul - achizitor, prin documentaţia de atribuire şi ofertate de către promitentul 
- prestator prin oferta depusă. 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucuresti 
14908162 . 
021 /341.20.31 / 02 1 /341.20. 35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos.ro 
spi talulgo rgos.ro 
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III. DURATA ACORDULUI - CADRU 

ASSMl3 

3.1. Prezentul acord - cadru intră în vigoare la data semnării şi este valabil pentru o 
perioadă de 24 luni. 

3.2. Contractele subsecvente se vor încheia în funcţie de necesităţile autorităţii 
contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru. 

IV. DOCUMENTELE ACORDULUI - CADRU 

4.1. Documentele acordului - cadru sunt: 
a) Caiet de sarcini (Anexa 1); 
b) Propunere tehnică (Anexa 2); 
c) Propunere financiară (Anexa 3); 

V. PREŢUL UNITAR. MODALITATEA DE PLATĂ 

5. 1. Valoarea totală pentru întregul acord - cadru este de .............. lei fără TV A. Tariful 
unitar al serviciilor, este de.......... lei pe cantitatea minima prevazuta si de 
............................. lei pe cantitatea maxima prevazuta,, la care se adaugă TVA in valoare de 
.................... lei pentru cantitatea minima prevazuta si de ..................... lei pentru cantitatea 
maxima prevazuta in caietul de sarcini. 
5.2. Cantitatea previzionată a serviciilor ce urmează a fi prestate în baza contractelor 
subsecvente este prevăzută în Anexa 1, la prezentul acord-cadru. 
5.3. Preţurile unitare prevăzute la art. 5.2. sunt ferme ş i nu pot fi modificate pe toată 
durata acordului - cadru, prestatorul fiind informat asupra lipsei posibilităţii de 
ajustare a preţului, oferta acestuia fiind realizată astfel în cunoştinţă de cauză. 
Prestatorul îşi asumă o eventuală creştere a salariului de bază sau orice altă modificare 
legislativă care duce la costuri suplimentare pentru acesta. 
5.4. Plata se va face în termen de maxim 60 de zi le calculate conform art. 6 a li n. 1 din 

Legea nr. 72/2013. 
5.5. Facturile vor fi transmise personal - prin curier, prin poştă sau servicii de curierat, 
cu confirmare de primire la sediul promitentului - ach izitor; procesul - verbal de 
confirmare a prestării servicii lor va fi ataşat obligatoriu la factură. 
5.6. Facturile vor conţine, în mod obligatoriu, elementele precizate în ultimele modificări 
ale l egislaţiei fiscale. 
5.7. Plata se consideră efectuată la data confirmării debitării contului promitentului -
achizitor de către trezorerie. 
5.8. Termenul prevăzut la art. 5.4. va putea fi decalat în situaţia în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 4 din Normele Metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin 
Ordinul nr. 1792/2002, din motive independente de autoritatea contractantă, sau în 
cazul în care apar dispoziţii legale care modifică perioada de plată pentru instituţiile 
publice. 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu n r. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341 .20.31 / 021/341.20. 35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos.ro 
spi talulgorgos.ro 
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VI. CONDIŢII DE DERULARE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE 

6.1. Contractele subsecvente prezentulu i acord - cadru se vor încheia în funcţie de 
fondurile alocate cu aceas tă destinaţie şi în funcţie de necesităţile efective ale 
promitentului - achizitor. 

VII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI -ACHIZITOR 

7.1. Promitentul - achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite 
promitentului - p restator, să achiziţioneze serviciile ce fac obiectul fiecărui contract 
subsecvent, în condiţiile convenite în prezentul acord - cadru cai e sarcini i ofertă 
7.2. Promitentul - achizitor se ob l igă să nu achiziţioneze pe durata acordului - cadru 
serviciile care fac obiectul acestu ia de la un alt operator economic, cu excepţia cazului în 
care acesta declară că nu mai are capacitatea de a le presta. 
7.3. Promitentul - achizitor se obligă să achite contravaloarea servici ilor prestate de 
promitentul - prestator. 
7.4. Promite ntul - achizitor se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru 
derularea acordului - cadru şi contractelor subsecvente. 

VIII. OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI - PRESTATOR 

8.1. Promitentul - prestator se ob ligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu 
promitentul-achizitor, să presteze servicii de catering pentru alte societati si institutii -
cod CPV 55523000-2 catre promitentul achizitor în condiţiile convenite în prezentul 
acord-cadru. 

8.2. Promitentul - prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin 
calitatea prevăzută în oferta tehnică, anexă la prezentul acord - adru. 
8.3. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obl igaţiile 
asumate prin prezentul acord - adru 
8.4. Promitentul - prestator se obligă să desemneze persoanele autorizate pentru 
derularea acord ului - cadru ş i contractelor subsecvente. 
8.5. În cazul apariţie i unei situaţii independente de voinţa părţi l or, care nu a putut fi 
prevăzută la încheierea contractului subsecvent şi care face imposi bil ă încheierea, de 
către promitentul - ach izitor, a unui nou contract subsecvent, promitentul - prestator 
va asigura continuitatea servici ilor prestate, până la înlăturarea cauzei generatoare a 
imposibilităţii. 

IX. INCETAREA ACORDULUI CADRU 

9.1. Prezentul acord cadru încetează 

a) prin ajungerea la termen. 
b) prin acordu l de voi nţă al părţilor; 

c) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 
necorespunzător a obligaţi ilor asumate prin prezentul acord - cadru de către 
cea la ltă parte,conform art.XIII. 

d) Prin denunţare uni latera l ă din partea achizitorului cu o notificare prealabi lă 
trimisă prestatorului cu cel puţin 30 de zile înainte. 

Adresă: 8 -dul. Nicola e Grigorescu n r. 41. Sector 3, Bucuresti 
C UI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

14908162 . 
0211341.20.31 / 021 /341 .20. 35 
constantingorgos@yahoo.com 
o ffice@s pitalu lgorgos.ro 
spitalul gorgos. ro 
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Adm ncstraha Sp,talelo, 51 Serv,culo, MedicalP Bucureşti 

9.2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului

cadru sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii 

absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea 
contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile 
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-
167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având 
în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană 
relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 

c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de 
prevederile legale în vigoare. 

d) in cazul in care se deruleaza o achizitie centralizata de catre un for ierarhic 
superior ( Ministerul Sanatatii sau Administratia Spitalelor si Serviciilor 
Medicale) 

X. PRESTAREA SERVICIILOR. CONDIŢII DE RECEPŢIE 

a) Promitentul - prestator are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul 
acordului - cadru, la sediul achizitorului. .. .. . , având adresa ...... ...... . 

b) Transportul personalului, al produselor alimentare necesare prestării 
serviciilor la sediul menţionat, este în sarcina promitentului - prestator. 

c) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de 
natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru acordul cadru 

d) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenele 
stabilite în caietul de sarcini pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare 
utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru 
şi contractului. 

e) Prestatorul se obliga sa execute serviciile exclusiv cu personal calificat. 
Personalul prestatorului care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă 
analizele medicale la zi şi să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de 
legislaţia în vigoare. Personalul bucatariilor sau oficiilor va fi supus controlului 
medical la angajare si controalelor medicale periodice. Fiecare persoana care 
lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine curatenia personala Ia 
un nivel înalt siva purta echipament de protectie adecvat si curat. 

f) Prestatorul se obliga să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare 
de calitate, însoţite obligatoriu de certificate de calitate şi sanitar veterinare. 

g) Prestatorul se obliga să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele 
normative în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare, 
respectiv pentru distribuţia hranei. 
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a) Niciuna d in Părţi le contractante nu răspunde de neexecutarea la termen - total 
sau parţia l - a oricărei obligaţi i care ii revine in baza prezentulu i Contract, daca 
neexecuta rea obl igaţiei respective a fost cauzata de forţa majora. In sensul 
prezentulu i art icol, forţa majora reprezintă un eveniment independent de voi nţa 
părţilor, imprevizibil s i insurmontabil, ca re nu se datorează i ntenţie i sau culpei 
acestora, intervenit după intrarea in vigoare a Contractului s i care împiedică 
părţi le contractante sa-s i execute, total sau parţia l, obl igaţiile asumate. Sunt 
considerate asemenea evenimente confli ctele a rmate, mişcăril e socia le, 
incendiile, in undaţiil e sau orice a lte ca lamitaţi naturale sau restricţii apărute ca 
urma re ca urmare a unei ca rantine sau a unui embargo, pandemie, enumerarea 
neavând un caracter limitativ, ci enunţiati v. Conflictele de munca nu reprezintă 

forţa majora. Nu este considerat caz de forţă majora un eveniment asemănător 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extreme de 
cos tisitoare executarea obliga ţi ilor oricăreia di ntre Părţi. 

b) Partea ca re i nvocă evenimentul de forţă majoră este obliga ta sa notifice cealaltă 
Parte in termen de 5 zile calenda ristice de la data prod ucerii evenimentului si sa 
furnizeze în termen de maxi m 10 zile dovez i necesare in acest sens. De 
asemenea, Partea care a invocat Forţa majora este obligata sa informeze cealaltă 

Parte cu privire la încetarea cazului de fo rţă majora. In s ituaţia in care nu se face 
notifi carea, Partea care invoca apariţia evenimentulu i de forţă majora va 
răspunde pentru toate prejudici ile ivite ca urmare a omisiuni i notificării cu 
privire la producerea/încetarea cazului de fo rţă majora. 

c) Daca in te rmen de 45 de zile ca lendaristice de la data producer ii lui, respectivul 
eveniment de forţă majora nu încetează, fi eca re Parte va avea dreptu l sa notifice 
celeila lte Părţi înceta rea de plin d rept a acestui Contract, fă ră ca vreuna d in Pă rţi 
sa poa tă pret inde ce leilalte daune-interese. 

XIII. MODIFICAREA ACORDULUI - CADRU şi REZILIEREA 

a) Modificarea acordulu i - cadru/cont ractelor subsecvente se poate realiza numai 
cu respectarea condiţi i l or corespunzătoa re, prevăzute la art. 221 d in Legea nr. 
98/2016. 

b) Nerespectarea de cat re prestato r, a obligati ilor prevăzute la punctul V ş i VIII d in 
prezentul contract , da dre ptul achizitorului de a rezilia contractul si de a 
pre tinde plata de daune-inte rese. 

c) Rezilierea va inte rveni "de d rept"/ automat, în temeiul une i notifică ri scrise din 

partea oricare ia dint re parti (declaraţie de invoca re a rezilie ri i) comunicată 

cele ilalte parti fără să fi e necesară punerea în întârzie re (îndeplinirea condiţi i lor 

unui caz de rezoluţiune a Contractului fiind s uficientă pentru a considera 

presta to rul ca fiind pus în întâ rzie re), ş i fără (ii) necesita tea îndeplini rii vreunei 

a lte formalităţi, sau a obţinerii unei hotă râ ri judecătoreşti în acest scop . Acest 

caz de înceta re a Cont ractului reprezi ntă un pact comisoriu în înţe les ul Noului 

Cod Civil Român din 2009 (în prezent regle me nta t în a rt. 1.553 d in acest cod). 
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d) Promitentul - ach izitor îşi rezervă dreptul de a rezilia acordul - cadru şi, implicit, 

contractul subsecvent în situaţia în care promitentul - prestator nu mai are 

capacitatea de a presta servici ile ce fac obiectul acordulu i - cadru, caz în care va 

suporta diferenţa d intre va loarea serviciilor ce urmau a fi prestate până la 

fina lizarea acordulu i - cadru şi valoarea acestor servicii pe care promitentul -

achizitor va fi obligat să le achiziţioneze de la alt prestator, precum şi orice a lt 

prejudiciu produs promitentului - achizitor. 

e) Încetarea acordului - cadru în oricare din situaţi il e menţionate la a rt. 13.2. nu va 

avea nici un efect asup ra obl igaţi ilor deja scadente între Părţi. Încetarea 

acordulu i - cadru nu va afecta contractul/contractele subsecvente aflate în 
derulare. 

XIV. SUBCONTRACTANŢI 

14.1. Promitentul - prestator se obligă să nu transfere total sau parţia l ob l igaţiile 
asumate prin prezentul acord - cadru fara acordul scris al achizitorului. 

XV. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL ACORDULUI - CADRU 

15.1. Fără a aduce a ti ngere execu ţie i prezentului acord - cadru, promitentul - achizitor 
are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţi i pe care promitentul -
p restator le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, 
dezvăluirea acestor informaţii ar prejud icia interesele legitime ale acestuia, în special în 
ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea i ntelectuală. 

15.2. Dispozi ţi ile art. 15.1. se aplică corespunzător şi în cazul promitentulu i - prestator. 

XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

16.1. Părţile vor face toate eforturile pentru a rezo lva pe ca le amiabilă, prin tratative 
d irecte, orice neînţe legere sau d ispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în l egătură 
cu îndeplinirea acordului - cadru. 
16.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor trata t ive, părţi le nu reuşesc să rezolve în 
mod amiabil o d ivergenţă contractua lă, fiecare poate solicita ca disputa să se 
sol uţioneze de către i nstanţe le judecătoreşti competente. 

16.3. Documentaţia de atribuire a acordului - cadru pentru achiziţi a publi că, em isă de 
promitentul - achizitor, ş i oferta emisă de promiten tul - prestator, vor servi 
interpretării clauzelor contractuale în caz de d ivergenţă. 

XVII. COMUNICĂRI 

17.1. Orice comunicare înt re părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord - cadru, 
trebuie să fie transmisă în scris, sau ca excepţie, prin in termed iul serviciilor poştale, fax, 
cu cond iţia confirmării în scris a primirii comun icării . 
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17.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
17.3. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre 
acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresele menţionate în 
partea introductivă a prezentului acord - cadru. 
17.4. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin 
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită la data 
menţionată pe confirmarea de la oficiul primitor. 
17.5. Dacă confirmarea se transmite prin fax sau e-mail în zile nelucrătoare, ea se 
consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

XVIII. AMENDAMENTE 

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului - cadru, de a 
conveni modificarea clauzelor acordului - cadru, prin act adiţional. 

XIX. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL - CADRU. LEGEA APLICABILĂ 

19.1. Limba care guvernează acordul - cadru este limba română. 
19.2. Acordul - cadru va fi interpretat conform legilor din România. 

XX. AL TE CLAUZE 

20.1. Termenele de îndeplinire a unor obligaţii contractuale de către părţile 
contractante, expiră în ultima zi a termenului. În cazul în care ultima zi ce constituie 
termenul de îndeplinire a unor obligaţii coincide cu o sărbătoare legală ori cu o zi 
nelucrătoare, atunci termenul se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare 
zilei de sărbătoare lega lă sau zilei nelucrătoare. 

20.2. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Acord, 
fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor 
cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului nr. 
679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal ş i privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Directiva) (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecţia Datelor), 
legislaţia de punere în aplicare, în special a Legii nr. 190/2018 şi decizi ile pe care 
autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în 
legătură cu acestea. 

Astfel, in temeiul ş i/sau în legătură cu acest Contract, anumite date cu caracter personal 
ale persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanţi, persoane de contact, angajaţi ai 
Părţilor (denumite în continuare „Persoanele vizate") sunt sau vor fi puse la dispoziţia 
Părţilor fie în cuprinsul acestui Contract, fie prin transmitere ulterioară între Părţi. 
Astfel, vor putea fi prelucrate (inclusiv prin colectare, stocare şi utilizare) următoarele 
categorii de date cu caracter personal ale Persoanelor vizate: nume, prenume, număr de 
telefon, adresă de email, semnătura, funcţia, în legătură cu reprezentanţii sau persoanele 
de contact a le celeilalte Părţi. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă Parte, fie 
direct de la Persoanele vizate. 
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Pentru a asigura informarea la timp, transparentă şi relevantă a Persoanelor vizate, 
conform cerinţelor legislaţiei aplicabile în domeniu, fiecare Parte va întocmi şi va fi 
răspunzătoare pentru conţinutul propriei sale note de informare cu privire la 
prelucrarea de date cu caracter personal pe care o desfăşoară în legătură cu Persoanele 
vizate ale celeilalte Părţi, precum si pentru orice prejudicii cauzate (inclusiv sancţiuni 
apl icate) ca urmare a neîndeplinirii, total sau parţial, a acestei obligaţii care-i revine. 
Totodată, pentru facilitarea procesului de comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte 
se obligă să comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părţi în 
numele acestei Părţi în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul 
primirii respectivei note de informare de la cealaltă Parte, şi să furnizeze celeilalte Părţi 
în scris de îndată dovada comunicării. Părţile îşi vor comunica reciproc notele de 
informare pentru Persoanele lor vizate în cel mult 30 (treizeci) de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentului Contract. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare Parte să 
determine, în mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal în legătură cu acest Contract. Mai precis, Părţile convin prin 
prezenta şi confirmă că nu o să acţioneze ca operatori asociaţi sau să fie într-o relaţie de 
tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acţionând ca un operator 
de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul 
Contract, şi nici una dintre Părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de 
către cealaltă Parte a legislaţiei aplicabile. 

XXI. DISPOZIŢII FINALE 

21.1. Prezentul acord - cadru conţine .... pagini, la care se adaugă anexele prevăzute la 
art. 4.1. şi a fost încheiat astăzi, ........................ , în .... exemplare cu valoare juridică egală, 
câte unul pentru fiecare parte. 

PROMITENT - ACHIZITOR PROMITENT- PRESTATOR 

Notă: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a completa clauzele prezentului 
aco rd - cadru cu cerinţele Documentaţiei de atribuire şi specificaţiile din oferta 
promitentului - prestator. 
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Contract subsecvent de prestari servicii servicii 
Nr. ____ din data ___ _ 

În temeiul Legii nr. 98/2016 si a HG nr. 365/2016 a intervenit prezentul contract de prestari 

servicii, incheiat intre: 

2. Partile: 

Autoritatea contractanta SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "Dr.Constantin Gorgos" cu 

sediul in Bdul.Pictor Nicolae Grigorescu, nr.41, tel 021341.20.31, fax 021341.20.35 cod fiscal: 

14908162, cont trezorerie RO79TREZ7035041XXX000151 deschis la Trezoreria sector 3 , 

reprezentată prin Ec Mariana Valy BES0IU - MANAGER in calitate de achizitor sau beneficiar 

, pe de o parte 

Şi 

............................. cu sediul in ____ , sector ___ , Str _____ , nr __ _ 

tel ____ , cod unic de inregistrare: ---~ inregistrat la Registrul Comertului sub nr. 

cont: ________ deschis la Trezorerie , reprezentata prin 

______ în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte, 

3. Obiectul contractului 

3.1 - Prestatorul se obligă să presteze servicii de catering - cod CPV 55523000-2 în 

perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

3.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 

4. Preţul contractului 

4.1 Preţul convenit pentru îndep linirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 

este de ___ (cu TVA), plus servicii aditionale __ lei/meniu/pacient în care este 

inclus pretul serviciilor aditionale ( preparare, ambalare si transport) 

4.2. Valoarea contractului pana la data de ____ este calculata astfel: 

O Hrana in valoare de lei TVA inclus -----
□ Servicii aditionale in valoare de lei la care se adauga TVA(l 9%) in valoare de 

____ lei astfel avand un total de lei. 

O Valoarea totala a contractului de prestari servicii pana la data de ____ este de 
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4.3. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare la 

data facturarii. 

4.4.Preţul contractului este ferm şi nu poate fi modificat pe toată durata contractului, 

prestatorul fiind informat asupra lipsei posibilităţii de ajustare a preţului, oferta acestuia 

fiind realizată astfel în cunoştinţă de cauză. Prestatorul îşi asumă o eventuală creştere a 

sa lariului de bază sau orice altă modificare legislativă care duce la costuri suplimentare 
pentru acesta. 

4.5. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor prestate în termen de cel mult 

60 zi le calendaristice de la data primirii facturii, conform art. 6, alin. 4 din Legea nr. 

72/2013, prin ordin de plată. 

5. Durata contractului 

5.1 Durata prezentului contract este de la data de __ pana la data de ___ . Durata 
contractului poate fi prelungită prin acte adiţionale, încheiate cu acordul ambelor părţi 
contractante. 

7. Documentele contractului 

7.1 Prestatorul va îndeplini serviciile in conditiile stabi lite prin prezentul contract, care 

include in ordinea enumerarii, urmatoarele a nexe: 

a) caietul de sarcini 

b) oferta tehnică 

c) oferta financiară 

7.2 ln cazul in care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite 

elemente a le ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in 

caietul de sarcini prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

7.3 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinii 
de prioritate stabilita la art. 7.1 

8. Obli1:atiile prestatorului 

a) Prestatorul se obligă să presteze servici ile la standardele prezentate în stasurile in 
vigoare, conform legislatiei in domeniu. 

b) Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termenul stabilit maxim . 

c) Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul îm potriva oricăror: 
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O reclamaţii şi acţiuni în justiţie, in legatura cu serviciile prestate-întocmirea eronata a 

documentatiilor solicitate 

O reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile 
achiziţionate, şi 

O daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor. 

d) Să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract; 

e) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 

profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate 
cu propunerea sa tehnică. 

f) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 

provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract. 

g) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 

operaţiunilor ş i metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului. 

h) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract la 
sediul achizitorului.. .... , având adresa ............ . 

i) Transportul personalului, al produselor alimentare necesare prestării serviciilor la 
sediul menţionat, este în sarcina prestatorului. 

j) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în termenele stabilite 
în caietul de sarcini pentru fiecare activitate în parte. Totodată, este răspunzător atât 

de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

k) Prestatorul se obliga sa execute serviciile exclusiv cu personal calificat. Personalul 
prestatorului care lucrează la prepararea hranei trebuie să aibă analizele medicale la zi 

şi să respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare. Personalul 
bucatariilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare si controalelor 

medicale periodice. Fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor 
va mentine curatenia personala la un nivel înalt si va purta echipament de protectie 
adecvatsicurat. 

I) Prestatorul se obliga să asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de 
calitate, însoţite obligatoriu de certificate de calitate ş i sanitar veterinare. 

m) Prestatorul se obliga să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele 
normative în vigoare pentru depozitarea ş i păstrarea produselor agroalimentare, 
respectiv pentru distribuţia hranei. 
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b) să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile cerute de acesta pentru buna prestare 
a serviciilor care fac obiectul prezentului contract; 

c) să recepţioneze serviciile prestate conform caietului de sarcini; 

d) să colaboreze cu Prestatorul pentru soluţionarea situaţiilor neprevăzute 

10. Răspunderea contractuală. 

10.1 - În cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, 
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi 0,06% pe zi de 
intarziere din preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi 0,06% pe zi de 
intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi 
de a pretinde plata de daune-interese. 

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract ( denunţare unilaterală) 
, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie,. În acest caz, 

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

10.5 - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere 
a Prestatorului, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai 
fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile dacă: 

a) Prestatorul a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 

b) în situaţia în care Prestatorul cesionează drepturile/creanţele sale izvorâte din 
prezentul contract, fără acceptul Beneficiarului; 

c) are loc orice modificare 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. 

Art. 10.6 - Rezilierea contractului pentru motivele menţionate la art. 10.5 se va notifica în scris 
părţii contractante cu cel puţin 15 de zile lucrătoare anterior datei de reziliere. 
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Art. 10.7 - (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral, în cel mult 30 de zile de 

la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale, în aşa măsură încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public. 

(2) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract şi în situaţia în care 

alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistată/modificată. 

Art. 10.8 .În caz de neexecutare, contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi 
necesară punerea în întarziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. 

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 

pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii 
contractului. 

12. Recepţie şi verificări 

a) 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. 

b) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de maxim 24 de 
ore de la primirea ordinului de începere a contractului. În cazul în care prestatorul suferă 

întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile 
vor stabili de comun acord: 

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi 

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul 
contractului. 

13.2 . Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

ii ) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin 
încalcarea contractului de către prestator, 

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sa u a 

oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor 

semna un act adiţiona l. 

13.4. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de presta re, 

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin 
act adiţional. 

13.5 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului. 

14. Ajustarea preţului contractului 

14.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele 
decla rate în propunerea financiară, anexă la contract. Preţurile sunt ferme şi nu pot fi 
modificate pe toată durata contractului, prestatorul fiind informat asupra lipsei posibilităţii de 
ajustare a preţului, oferta acestuia fiind realizată astfel în cunoştinţă de cauză. Prestatorul îş i 

asumă o eventuală creştere a salariului de bază sau orice altă modificare legisl ativă care duce 
la costuri suplimenta re pentru acesta. 

14.2 - Preţul contractului nu se actua li zează în nici o situaţie. 

15. Amendamente 

15.1 - Parţile contracta nte au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional. 

16. Subcontractanţi 

16.1 - Prestatorul a re obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a 

încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele 
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îş i 
îndeplineşte partea sa din contract. 
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(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îş i 

îndeplinesc partea lor din contract. 

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va 

fi notificată achizitorului. 

17. Cesiunea 

17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfe ra total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 

contract, fără să obţină, în prealabil, acordu l scris a l achizitorului. 

17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice 

alte obligaţii asumate prin contract. 

18. Forţa majoră 

a) Niciuna din Părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen - total sau parţial 

- a oricărei obligaţii care ii revine în baza prezentului Contract, daca neexecutarea obligaţiei 

respective a fost cauzata de forţa majora. ln sensul prezentului articol, forţa majora 

reprezintă un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil si insurmontabil, 

care nu se datorează intenţiei sau culpei acestora, intervenit după intrarea in vigoare a 

Contractului si care împiedică părţile contractante sa-si execute, total sau parţial, 

obligaţiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mişcările 

sociale, incendiile, inundaţiile sau orice alte calamitaţi naturale sau restricţii apărute ca 

urmare ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, pandemie, enumerarea neavând 

un caracter limitativ, ci enunţiativ. Conflictele de munca nu reprezintă forţa majora. Nu este 

considerat caz de forţă majora un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extreme de costisitoare executarea obligaţiilo r oricăreia 

dintre Părţi. 

b) Partea care invocă evenimentul de forţă majoră este obligata sa notifice cealaltă Parte in 

termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului si sa furnizeze în 

termen de maxim 10 zile calendaristice dovezi necesare în acest sens. De asemenea, Partea 

care a invocat Forţa majora este obligata sa informeze cealaltă Parte cu privire la încetarea 

cazului de forţă majora. ln situaţia în care nu se face notificarea, Partea care invoca apariţia 

evenimentului de forţă majora va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a 

omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forţă majora. 

c) Daca în termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lui, respectivul eveniment 

de forţă majora nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Părţi 
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încetarea de plin drept a acestui Contract, fără ca vreuna din Părţi sa poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

18. Soluţionarea litigiilor 

19.1-Achizitorul şi prestatorul vor face 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 

legatură cu îndeplinirea contractului. 

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi 

prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate 

sol icita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti competente. 

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

19.1 - Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) prin ajungerea la termen. 

b) prin acordul de voinţă al părţilor; 

c) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod 

necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord - cadru de către cealaltă 

parte. 

d) Prin denunţare unilaterală din partea achizitorului cu o notificare prealabilă trimisă 

prestatorului cu cel puţin 30 de zile înainte. 

20. Comunicări 

(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fi e 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 

21. Legea aplicabilă contractului 

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legi lor din România. Parţi le au înteles să semneze 

azi _____ prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

22. ALTE CLAUZE 
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a) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Acord, fiecare 
Parte se obligă să se conformeze cu legis laţia aplicabilă privind protecţia datelor cu 
caracter personal, incluzând, dar fără a se limita Ia, prevederile Regulamentului nr. 679 din 
27 apri lie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circu laţi e a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Directiva) 
(cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecţia Datelor), legis laţia de 
pu nere în aplicare, în specia l a Legii nr. 190/2018 ş i deciziile pe care autoritatea de 
supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu 
acestea. Astfel, in temeiul şi/sau în l egătură cu acest Contract, anumite da te cu caracter 
personal ale persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanţi, persoa ne de contact, 
angajaţi ai Părţilor (denumite în continuare „Persoanele vizate") sunt sau vor fi puse la 
dispoziţia Părţilor fie în cuprinsul acestui Contract, fie pr in transmitere ulterioară între 
Părţi. Astfel, vor putea fi prelucra te (inclusiv prin colectare, stocare şi utilizare) 
următoarele categorii de date cu caracter personal a le Persoanelor vizate: nume, prenume, 
număr de telefon, adresă de email, semnătura, funcţia, în legătură cu reprezentanţii sau 
persoa nele de contact a le celeilalte Părţi. Aceste date vor putea fi colectate fie de la cealaltă 
Parte, fi e direct de la Persoanele vizate. 

b) Pentru a asigura informarea la timp, transparentă şi re levantă a Persoanelor vizate, 
conform cerinţelor leg islaţi ei aplicabile în domeniu, fiecare Pa rte va întocmi şi va fi 
răspunzătoare pentru conţinutul propriei sale note de informare cu privire la prelucrarea 
de date cu caracter personal pe care o desfăşoară în legătură cu Persoanele vizate ale 
celeilalte Părţi, precum si pentru orice prejudicii cauzate (inclusiv sancţiuni aplicate) ca 
urmare a neîndeplinirii, total sau parţia l, a acestei obligaţii care-i revine. Totodată, pentru 
faci lita rea procesului de comunicare cu Persoanele vizate, fiecare Parte se obl igă să 

comunice către Persoanele sale vizate nota de informare a celeilalte Părţi în numele acestei 
Părţi în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul primirii respectivei note 
de informare d e la cealaltă Parte, şi să furnizeze cele ilalte Părţi în scris de îndată dovada 
comunicării. Părţile îşi vor comunica reciproc notele de informare pentru Persoanele lor 
vizate în cel mult 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. 

c) Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoştinţă ş i convin ca fiecare Parte să 
determine, în mod independent, scopul/scopurile ş i mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în legătură cu acest Contract. Mai precis, Părţile convin prin prezenta şi 
confirmă că nu o să acţioneze ca operatori asociaţi sau să fie într-o relaţie de tip operator
persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acţionând ca un operator de da te 
independent pentru propria prelucrare a datelor în legătu ră cu prezentul Contract, şi nici 
una dintre Părţi nu va accepta vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a 
legislaţie i apl icabile. 
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