
 
Nr. 10639/10.07.2013 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

la licitatia deschisa pentru achizitia publica de servicii de preparare a mancarii 

1.Autoritatea contractanta: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu, cu sediul in Sibiu, B-dul 
Corneliu Coposu nr. 2 – 4, cod postal: 550245, telefon: +40 269215050, fax: +40 269215434, 
e-mail: scjsib@yahoo.com  

2.Procedura de atribuire aplicata : licitatie deschisa, fara a fi organizata o etapa suplimentara 
de licitatie electronica. 
3.Locul prestarii serviciilor : Sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu. 

4.Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza a se presta : cod CPV 55321000-6, Servicii 

de preparare a mâncării. 

5.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate :  
NIVELUL DE HRANĂ PENTRU CONSUMURILE COLECTIVE DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE 

(Conform H.G. 429/2008) 
Preț unitar cu TVA  lei/bolnav/zi 

-Bolanvi TBC și HIV/SIDA-adulți 13,0 
-Bolnavi TBC și HIV/SIDA-copii 11,0 
-Bolnavi hepatită,neoplazici-adulți 11,5 
-Bolnavi hepatită,neoplazici-copii 13,6 
-Bolnavi diabet-adulți 12,0 
-Bolnavi diabet-copii 14,5 
-Bolnavi arși 11,5 
-Alți bolnavi adulți 7,0 
-Lăuze 8,0 
-Bolnavi în leprozerii 9,0 
-Bolnavi psihic și bolnavi psihic cu internare obligatorie 10,0 
-Bolnavi internați în staționare de zi 5,1 
-Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente,alimentați artificial 6,0 
-Copii nou-născuți prematuri în maternități sau compartimente,alimentați natural 1,8 
-Copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani 6,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABEL CU STRUCTURA SI VALOAREA ALOCAȚIILOR DE HRANĂ  (cf.  H.G. 429/2008)/Pacienti 
                                                         
 

Nr. 
crt 

Valoarea alocației cu TVA 
(cf.  H.G. 429/2008) 

  1,8 lei    7,0 lei    8,0 lei   11,5 lei    12,0 lei 

 
1. 

Număr minim estimat de pacienți pe 
alocații (48 luni) 

67.919 
 

644.255 
 

61.282 
 

50.459 
 

125.085 
 

2. Valoare minima estimata a alocatiei de 
hrana (cf.  H.G. 429/2008) 

122.254,2 4.509.785 490.256 580.278,5 1.501.020 

 
3. 

Număr maxim estimat de pacienți pe 
alocații (48 luni) 

88.975 
 

844.082 
 

80.276 
 

63.815 
 

163.852 
 

4. Valoare maxima estimata a alocatiei de 
hrana (cf.  H.G. 429/2008) 

160.155 5.908.574 642.208 733.872,5 1.966.224 

 
5. 

Număr minim total estimat 
 de pacienți (48 luni) 

 
949.000 

 
6. 

Număr maxim total estimat  
de pacienți (48 luni) 

 
1.241.000 

7. Valoare minima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)cu TVA 

7.203.593,7 

8. Valoare maxima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)cu TVA 

9.411.033,5 

9. Valoare minima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)faraTVA 

5.809.349,76 

10.. Valoare maxima totala  estimata a 
alocatiei de hrana(48 luni)fara TVA 

7.589.543,14 

 
CANTITATE ȘI VALORI ESTIMATE MINIME ȘI MAXIME MANOPERA/pacient 

 
Nr. 
Crt. 

Număr minim 
   manopera/zi/pacient 

(48 luni) 

     Număr maxim     
 manopera/zi/pacient 

(48 luni) 

Valoarea minimă estimată 
manopera/acord cadru  
            48 luni  
      (lei fără TVA) 

Valoarea maximă estimată 
manopera/acord cadru  
           48 luni  
      (lei fără TVA) 

   1 881.081 1.152.025 
 

        2.643.243    
 

3.456.075   

  
        TABEL VALORIC PRIVIND VALOAREA MIN SI MAX  

                             A ACORDULUI CADRU SI A CONTRACTELOR SUBSECVENTE 
 

Val min. estim. acord cadru prestari 
servicii 

(faraTVA) 
Val.minima manopera + valoare 
minima alocatie de hrana)/ 48 luni 

Val. max. estim. acord cadru 
prestari servicii 

(faraTVA) 
Val.maxima manopera + valoare 
maxima alocatie de hrana)/ 48 
luni 

Val. min. estim.contr. subsecvent 
prestari servicii 

(faraTVA) 
lei 

Val. max estim.contr. 
subsecvent 

prestari servicii 
(faraTVA) 

lei 



 
8.452.592,76 lei 11.045.618,14 lei 176.095,68 230.117,04 

 
 
Notă: 

1. In alocatia de 1,8 lei, alimentele nu necesita prepararea si din acest motiv nu se acorda 
manopera.  
2.Valoare estimata la manoperă/pacienți/zi se compune din 3 mese si suplimente acolo unde este 
cazul si este de 3,00 lei fara TVA. 
3.Suma totala pentru un pacient /zi se stabileste adunand nivelul alocatiei de hrana prevazuta in 
HG 429/2008 (cu TVA) din care se scade TVA la care se adauga valoarea manoperei /pacient/zi 
(fara TVA) rezultata din oferta declarata castigatoare. La suma totala rezultata se adauga TVA. 

6.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior prin negociere servicii 
similare de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul 
procedurii ce face obiectul prezentului anunt. 

7. Garantia de participare este 0,5% din valoarea maxima estimata, fara TVA .Perioada de 
valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de 
catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 
13 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor 
art. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, 
transferul va fi efectuat în contul autoritatii contractante RO57TREZ5765006XXX011238. 
Mod de prezentare – Atasata ofertei in original la sediul AC pana la data si ora limita de 
depunere a ofertelor. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita 
pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din 
cuantumul precizat(Formularul nr.14).In masura în care CNSC respinge contestatia inaintata 
de catre ofertant, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, 
în raport cu valoarea estimata a contractului suma de 8.664,54 lei cf. art 2781*) din OUG 
34/2006. 

8.Termenul de finalizare si/sau durata contractului : 48 luni  

9. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar in functie de solicitari si de fondurile 
alocate cu aceasta destinatie/ Valoarea estimata min. si max. a unui singur ctr.subs. este precizata in 
caietul de sarcini. 

10.Nu se admit oferte alternative. 

11. Documentatia de atribuire ce contine fisa de date, caietul de sarcini, formulare si clauze 
contractuale se regaseste pe pagina web a Spitalului (http://www.scjs.ro/). 



 
12.Termenul si locul de depunere a ofertelor : oferta se va depune la secretariatul  Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4, Etaj 1 pana la data de 
24.07.2013, ora 10.00. 

13.Limba de redactare a ofertelor : Romana. 

14.Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : deschiderea ofertelor se va face la sediul 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenta Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2 – 4, la data de 
24.07.2013, ora 10.00. 

15. Sursa de finantare : Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. 

16.Perioada de valabilitate a ofertei : 90 zile. 

17.Conditii minime de participare : se admite asocierea mai multor operatori economici fara a 
fi obligati sa_si-si legalizeze asocierea. 
18.Criterii de calificare si/sau selectie :  

Conform fisa de date atasata, Cap. III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

19.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractelor : Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic, 
Criterii  Pondere  Punctaj 

maxim    
1.  Pretul ofertei  60 %  60    
Descriere: Componenta financiara  
Algoritm de calcul: P.p.o.(n)= (Valoarea cea mai mica/Valoarea ofertei "n") x 60  
2.  Experienta 

similara in 
spitale mari 
(peste 400 de 
paturi) 

7 %  

7    

Descriere:  
Algoritm de calcul: P.e.s(n)= (Nr. ani experienta similara ofertant "n"/ Nr. max ani experienta similara)x7  
3.  Facilitati 

oferite  
17 %  17    

Descriere: 
Algoritm de calcul: P.f.o(n)= (Valoare facilitati oferite de ofertantul "n"/Valoarea maxima la facilitati oferite)x17  
4.  Investitii si 

modernizare  
16 %  16    

Descriere:  
Algoritm de calcul: P.i.m(n)=(Valoarea investitiei ofertant"n"/Valoarea cea mai mare a investitiei)x16  

 

Punctaj maxim componenta tehnica: 40 Pondere componenta tehnica: 40 % 

20.Data transmiterii anuntului de participare : 12.07.2013. 
 
Intocmit, 
Sef Serviciu Achizitii Publice 
Ec.Tomaschek Lucian 


