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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

PROCES-VERBAL 

AdminlslJatia Spitalelor şi Serv,ciilor M edicale Bucureşti 

Registratura unitătii al sedintei de deschide1·e a ofertelor 
ne 1e1at <tstazi 23.11.2020 or<t 10.00 cu ocazia <leschiderii ofertelor depuse în vederea 

98/2016 

atriburii contract1tlui de achizitie p11blică □ 

încheierii acordu lui-cadru X 

(se bifează optiunec, aplicabilă) 
având ca obiect Acl1izitie de servicii de catering pe11tru alte societati si institutii 

nr. invitatie/anunt de participare 1970/22.05 .2018 

valoare estimată = valoare estimata de 673.460,76 lei 
Procedura de atribLtire este: Procedura interna - offline in temeiul art. 7 lit c din Legea nr. 

Se utilizează licitatia electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire: 

Da □ NuX 
Comisia de evaluare nun1ită prin Decizia nr. l 34BM din data 16.09.2020 compusă din: 

1. Ec N icoleta Necula- Sef Serv. Administrativ Achizitii - Presedinte cu drept de vot 

2. Dr. Silvia Nastase - membru ct1 drept de vot 

3. Dr. Car lan Geta - Sef Sectie cu paturi - membru cu drept de vot 
4. Dr. Mihai Sanda Luminita - Coordonator Psihiatrie Pediatrica - membru cu drept de vot 

5. As.Sef Gheorghe Marius - n1embru cu drept de vot 

6. Florea Vasilica - secretar fara drept de vot 

7. Dr. Elena Tudorache - membru de rezerva cu drept de vot 

8. Dr. Sandt1lescu Maria Carmena - membru de rezerva cu drept de vot 

A vand în vedere ca Dl Marius Gheorghe se afla in concediu medical de izolare la domiciliu acesta va 

fi înlocuit in comisie de catre D-na Dr. Sandulescu Maria Carmena . 
a procedat astăzi 23. 11.2020 ora 10.00 la sediul autoritatii co11tractante B-dul. Pictor Nicolae 

Grigorescu nr. 41 , sector 3, Bucuresti - Mansarda 
Presedintele con1isiei de evaluare informează că procedura de achizitie publică s-a organizat în 

conformitate c11: 

✓ Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile pitblice 
✓ H G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor re_feritoare la 

atribuirea contractului de cichiziţie pitblică/acordului-cadrit din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice 
✓ O. U. G. nr.58/2016 pentru modifica,-ea ş· i completarect itn.or acte normcitive cu impact asupra 

domeniului achiziţiilor pitblice 
✓ Legea 9512006 cu modificarile si completarile ulterioczre 
✓ HG 665/2016 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consu1nurile colective din unitatile sanitare publice . 

Presedi11tele comisiei de evaluare declară desclusă sedinta, dă citire compone11tei comisiei si 

invită membrii acesteia să reconfirme declaratiile de confidentialitate, in1partialitate si disponibilitate, 

care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere. 

Pana la data stabilita pri11 documentatia nr. 4457 /09 .11.2020 au fost depuse soli ci tari de 

clarificari astfel : 
Adresa nr. 1949/18.11 .2020 înregistrata la sediul unitatii noastre sub nr. 4623/18.11.2020 

Autoritatea contractanta rasp11nde la solicitarile de clari fi cari prin adresa 11r. 464 7 /19 .11.2020, 

transmite pe email operatorul11i eco11omic raspunsul si incarca si pe site-ul unitatii . 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN Administraţia Spitalelor şi Serviciilo r Medlcale BucureştJ 

Contestatii depuse la documentatie/clarificări la documentatie/răspunsul autoritătii la 

solicitările de clarificări primite de la operatorii eco11omici: 

- Denumire contestatar: 

Motive: 

- Decizie/Decizii: 

Nu au fost depuse contestatii la documentatia de atribuire . 

Pana la data de 20.11.2020 orele 15.00 au fost inscrisi pentru participare urmatorii 

operatori economici : 

- S.C. Quercus Company Grup SRL- înregistrata sub nr. 4668/20.11.2020 ora 13.25 

S.C. Deko Luk Style SRL - înregistrata sub nr. 4669/20.11.2020 ora 14.26 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE INTARZIATE 
La sedinta de deschidere participă ofertanti si/sau reprezentantii împuterniciti ai acestora, 

după cum u11nează: 

Nr. Of ertan ti/ candida ti N urne/prenume reprezentant N r./dată act de 
Crt. împuternicit împuternicire 

- - -
Se trece la verificarea documentelor solicitate prin documentatia nr. 4457/09.11.2020 

Denumire Document 

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se 

regaseste in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se 

regaseste in situatiile prevazute la art. 165 din Legea 98/2016 

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 

98/2016, se depune de catre toti participantii la procedura 

operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator, 

subcontractant) 

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se 

regaseste in situatiile prevaz1.1te la art. 167 din Legea 98/2016 

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata 

in1pozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul 

prezentării ; 

Cazierul judiciar al operatorulL1i economic şi al membrilor 

organL1lt1i de administrare, de conducere sau de supraveghere al 

respectivt1lui operator econo1nic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum 

rezultă din certificatul constatator emis de ONRC I actul 

constitutiv; 

Certificatul ONRC 

Autorizatie de functio11are in termen la data derttlari procedurii 

Adresă: 

CU I : 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B- dul. Nicolae Grigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 

S.C. Quercus S.C. Deko 
Company Luk Style 
Grup SRL SRL 

DA DA 

DA DA 

DA DA 

DA DA 

DA DA 

DA DA 

DA DA 

DA DA 
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SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN 

Autorizatie sanitar veterinara i11 terme11 la data derularii 

procedurii 

Autorizatia mijloacelor de transport ce livreaza l1rana 

Dovada ca operato1ul eco11omic are angajat dietetician ( copie 

<lupa contract de munca/contract de prestari servicii ) 

Declaratie de conformitate pentru ambalaje 

Certificate pentru recunoasterea Sistemului de Managen1ent 

Se verifica existenta garantiei de participare - Nu este cazul 

Admln1Slra\ia Sp,taletor ş, Servic:;,.lor Medicale BucureştJ 

DA DA 

DA DA 
DA DA 

DA DA 
DA DA 

Con1isia de evaluare existenta propunerii tehnice urmand ca analizarea conformitatii acesteia sa 

se verifice in sedinta de evaluare ulterioara . 

S.C. Quercus S.C. Deko Luk 
Company Grup Style SRL 

SRL 
Existenta Propunere tehnica DA- 34 pagini DA - 24 pagini 

Comisia de evaluare da citire propunerilor financiare urmand ca analizarea si verificarea acesteia 

sa se verifice în sedinta de evaluare ulterioara . 

S.C. Quercus S.C. Deko 
Company Grup Luk Style 

SRL SRL 
3.84 1.40 

Propunere financiara Diferentiat / 12 lei 
• 

meruu 

Termen de valabilitate a ofertei 90 90 ,,.,.,, 
I / 

Comisie de evaluare : 
1. Ec Nicoleta Nect1la- Sef Serv. Administrativ Achizitij - Presedinte cu drept de vot 

• • 

2. Dr. Silvia Nastase - membru cu drept de vot 

3. Dr. Carlan Geta - Sef Sectie cu paturi - membru cu drept de vot 

4. Dr . Mihai Sanda Luminita - Coordonator Psihiatrie Pediatrica - membru cu drept de vot ~ 

5. Dr Sandulescu Maria Carmena - membru de rezerva cu drept de vot 

6. Florea Vasilica - secretar fara drept de vot 

Reprezentanti imputerniciti ai Operatorului econoniic : 

NU AU FOST PREZENTI 

Adresă: 
CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341 .20. 31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo. corn 
office@spitalulgorgos .ro 
spitalulgorgos. ro 
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