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Spitalul de Boli Cronice Calinesti      

Nr: 1883/14.04.2022 

           Aprobat                                                     Avizat,                                                                   Aprobat 

          Manager,                                      Director Financiar – Contabil ,                                  Director Medical, 

    Dr. Serb Camelia Eugenia                 Ec.  Zevedei Elena Madalina                             Dr.  Tudor Florin Bogdan 

 

                                                     

Anunt de Publicitate  SICAP : ADV 1285875 / 15.04.2022 ora 12.00    

TIP ANUNT: ANEXA 2   

 

ANUNT DE PUBLICITATE 

SERVICII de CATERING 

- PREGATIRE PREPARARE SI LIVRARE HRANA PENTRU PACIENTI – 

   

I. AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cod fiscal: 31184060, cu 

sediul in  Calinesti  str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281;  

 

1. Obiectul Procedurii : Servicii de catering - pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti – mic dejun, 

pranz, cina, gustari pentru diabetici in regim de urgenta  conform referat nr:  1872/13.04.2022 si caietului de 

sarcini nr : .1874/13.04.2022. anexat. 

Cod CPV  : 55523000-2 - Servicii de catering pentru alte societati sau institutii.    

2. Durata contractului : “ Servicii de Catering – pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti-  “  pentru 

perioada 1 mai 2022 -  31 decembrie 2022 , cu posibilitatea de prelungire prin act aditional in limita fondurilor 

bugetare alocate, pentru perioada 1 ianuarie 2023– 30 aprilie 2022 pana la aprobarea BVC-ului pentru anul 2023.  

Contracta se va face in functie de fondurile disponibile, contractual intra in vigoare la data de 01.05.2022 

initial va fi incheiat pe 8 luni cu posibilitatea de prelungire in anul urmator pana la aprobarea BVC- ului numai 

prin act aditional, dacr nu mai mult de 4 luni (ianuarie – aprilie 2023) fara modificare majorarea pretului unitar. 

3.  Valoarea maximala  estimata a achizitiei este conform table: 

 

 Estimare numar maxim meniuri hrana perioada 01.05.2022 - 31.12.2022  

Nr. crt. 

Numar maxim 

estimat 

meniuri / luna 

Pret norma de 

hrana cf. H.G.  

470/2021 

Cheltuieli 

Indirecte cu tva 

(9%) 

Pret  /meniu 

cu TVA 

Valoare 

totala 

meniu/1 luni 

cu TVA 

Valoare 

totala meniu 

8 luni cu 

TVA 

Bolnavi 

hepatita 

neoplazici acuti 70 16,5 6,50 lei 23,00 1609,75 12877,98 
Bolnavi diabet 

adulti 150 16,5 6,50 lei 23,00 3449,46 27595,68 
Alti bolnavi 

adulti 1618 11 6,50 17,50 28315,00 226520,00 

Total 1838    33374,21 266993,66 

Numar zile perioada 01.05.2022-31.12.2022 - 245 zile    

Numar maxim estimat meniuri - sectia cronici - 30 meniuri/ zi    

Numar maxim estimat meniuri - sectia paliative - 30 meniuri/zi   
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 Estimare numar maxim meniuri hrana perioada 01.04.2023 - 

30.04.2023         

Nr. crt. 

Numar maxim 

estimat 

meniuri/luna 

 Pret norma de 

hrana cf. H.G. 

470/2021 

Cheltuieli 

Indirecte 

cu 

TVA(9%) 

Pret  

/meniu 

cu TVA 

Valoare totala 

meniu/1 luni 

cu TVA 

Valoare totala 

meniu 4 luni cu 

TVA 

Bolnavi hepatita 

neoplazici acuti 70 16,5 6,50 lei 23,00 1609,75 6438,99 

Bolnavi diabet adulti 150 16,5 6,50 lei 23,00 3449,46 13797,84 

Alti bolnavi adulti 1618 11 6,50 17,50 28315,00 113260,00 

Total 1838       33374,21 133496,83 

Numar zile perioada 01.01.2023-30.04.2023- 120 zile    

Numar maxim estimat meniuri - sectia cronici - 30 meniuri/ zi 

Numar maxim estimat meniuri - sectia paliative - 30 meniuri/zi 

Potrivit H.G. 470/2021(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008), nivelul alocațiilor de 

hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice sunt: 

Bolnavi hepatită, neoplazici - adulți 16,5 

Bolnavi diabet - adulți 16,5 

Alți bolnavi adulți 11,0 

Prețul unitar pentru o porție de hrană/beneficiar/zi  va fi compus din: 

a) valoarea alocației zilnice de hrană/beneficiar/zi,conform legislației în vigoare (H.G. 

470/2021 – 16,6 lei/pers/ zi, T.V.A. inclus, respectiv 11 lei/pers/ zi, T.V.A. inclus ); 

b) valoare cheltuieli indirecte/beneficiar/zi (costul activității de aprovizionare a alimentelor, 

preparare și livrare a hranei, costurile pentru ambalajul aferent fiecărei porții, precum și costurile pentru 

transport până la destinația finală); 

Prețul unitar pentru o porție de hrană rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului, precum 

și în cazul prelungirii acestuia printr-un act adițional 
4.  Plata  serviciilor :  Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre furnizor in termen de maxim 60 zile 

calendaristice, incepand cu ziua urmatoare inregistrarii si insusirii facturii , pe baza de semnatura, de catre 

achizitor. Achizitorul are obligatia de efectua plata catre furnizor pe baza facturii, insotita de procesul verbal de 

receptie calitativa şi cantitativa al produselor pentru care s-a emis factura, semnat fara obiectiuni de catre 

comisia de receptie. Contractantul va avea obligatia de a asigura transportul in pretul ofertat pentru  pestarea de 

serviciu, la destinatia indicata de catre autoritatea contractanta.          

5. Alegerea si justificarea procedurii de atribuire :    

Pocedura aplicata: Procedura proprie simplificata prin initierea  unui “Anunt de publicitate “ in SICAP  si 

publicat  pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro cu atribuire on-line / offline. 

Serviciile sus-mentionate (servicii de catering – pregatire , preparare si livrare hrana pentru pacienti ) se regasesc 

în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 la categoria Servicii de sanatate, servicii sociale și servicii conexe. 

Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completarile ulterioare, achizitia serviciilor 

sociale și a altor servicii specifice prevazute în Anexa nr. 2 se face în urmatoarele conditii: 

- în situatia în care valoarea serviciilor în cauza este egala sau mai mare decât pragul valoric prevazut de art. 7 

alin. (1) lit. c), se aplica una din procedurile de atribuire prevazute la art. 68 alin. (1) lit. a) - g) din respectiva 

lege; 

- în situatia în care valoarea serviciilor în cauza este mai mica decât pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. 

c), se aplica procedura proprie prevazuta la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.  

 

6. Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice 

din caietul de sarcini si documentatie, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile. 

7. Garantii : 

Nu se aplica 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205760
http://www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro/
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II. Cerinte  generale si specifice  

1.Situatia personala a ofertantului 

Cerinta nr. 1 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare 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 si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac 

obiectul contractului. 

Modalitatea de indeplinire : 

- Certificat constatator emis de  Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul/uri CAEN 

valabile la data deschiderii ofertelor;   

- Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.  

Operatorul va  prezinta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor a. 

certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 

bugetul general consolidate ( buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  

b. cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si 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 in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ; 

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile 

prevazute la art. 166 alin. (2) , art. 167 alin. (2) , art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

Cerinta nr. 2 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina  Autorizatie sanitara veterinata; 

 Autorizatie sanitara de functionare conform art. 5 din Ordinul MS nr. 1030 /2009 privind aprobarea procedurilor 

de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea 

obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populatiei.    

Cerinta nr. 3 : Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 

nr.98/2016.                                                                                                                                                                                  

Cerinta nr. 4 : Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59 si 

art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia 

unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul 

autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.        

Conform art. 63 din Legea 98/2016 , persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea 

ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt : Dr. Serb Camelia - Manager , Dr. 

Tudor Florin Bogdan - Director Medical , ec. Zevedei Elena Madalina - Director Financiar-Contabil;                                                           

Comisia de evaluare: Dr. Tudor Florin Bogdan – Director medical, Dr. Sorici Ioana Adriana -medic, 

Aradavoiesei Monica Cristina - Farmacist,  Melesiandru Mihaela - referent achizitii.                                                                          

 

2.Conditii de executare a serviciilor:   

    Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii, normele si reglementarile 

specifice privind protectiei muncii, HG 665/2016, H.G. 470/2021 cu modificarile si completariile ulterioare, 

precum si actele normative si reglementarile legislative in vigoare privind conditiile igienico-sanitare pentru 

depozitarea şi pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei. 

Standarde de calitate si experienta similara.     

 

3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala :  

Cerinta nr. 1 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina pentru personalul angajat certificate de 

absolvire avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru meseria de bucatar. 

Cerinta nr.2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte: 

Fisa de informatii generale cuprizand si cifra de afacerii pe ultimii 2 ani; 

Modalitatea de indeplinire: Situatii financiare; Lista principalelor prestari servicii similare celor care fac obiectul 

achizitiei efectuate in ultimii doi ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, 

datelor,perioadelor de prestare si a principalilor beneficiariari publici sau privati.     

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa 

aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative in original.                                                                                                                                                                                                           
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4. Conditii minime impuse: 

Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care acesta 

isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse de Ordinulnr. 976/1998 al Ministerului Sanatatii pentru 

aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea 

alimentelor. 

Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta serviciul de preparare si 

furnizare a hranei, in deplina concordanta cu HG nr. 665/2016 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru 

consumurile colective din unitatile sanitare publice. 

Autorizatie de transport, pentru masinile cu care urmeaza a se transporta alimentele, valabila la data deschiderii 

ofertelor. 

Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul se obliga sa respecte normele de gastronomie specifice 

regimurilor si proportia intre factorii nutritivi echivalenti  numar de calorii. 

Motivele   de  excludere,   in  conformitate   cu  art.164,  art.165, art.167, art.60 si art.59 din Legea  nr. 98/2016; 

- capacitatea  de exercitare  a activitatii  profesionale,  in conformitatea cu art. 173 din Legea 98/2016; 

- experienta similara, in conformitate cu art. 179 lit. a), b), m) din Legea 98/2016; 

Lista principalelor servicii prestate se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o 

autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii aceleasi si/sau similare. 

Formularele care trebuiesc completate sunt atasate la caietul de sarcini : Formulare anexate  

1. Scrisoare de inaintare 

2. Informatii generale  declaratie  privind evitarea conflictului de interese  ( art. 58 - 60 din legea 98/2016) 

3. Imputernicire 

4. Declaratie privind eligibilitatea  (art. 164 din legea 98/2016) 

5. Declaratie  privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 si 167 din legea 98/2016 

6. Declaratie  privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 2 ani 

7. Formular de oferta 

7.1. Oferta financiara detaliata 

8. Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare  la conditiile de munca si protectia muncii.                                                                                             

9. Formular DUAE 

 

III.  Descrierea Serviciilor  

1. Obiectul contractului il reprezinta asigurarea zilnica de servicii de catering – pregatire, preparare si livrare 

hrana pentru pacientii care sunt internati in unitatea beneficiara, in cantitatile şi continutul caloric stabilit prin 

normele de hrana prevazute in legislatia in vigoare in perioadele convenite şi in conformitate cu obligatiile 

asumate prin contract. 

Operatorul economic ce a primit comunicarea de admitere a  ofertei se face obligat de a presta servicii incepind 

cu data .01.05.2022.     

 

2.  Conditii pentru desfasurarea serviciilor zilnice  

Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre furnizor in termen de maxim 60 zile calendaristice, incepand cu 

ziua urmatoare inregistrarii si insusirii facturii, pe baza de semnatura, de catre achizitor. Achizitorul are obligatia 

de efectua plata catre furnizor pe baza facturii, insotita de procesul verbal de receptie calitativa şi cantitativa al 

produselor pentru care s-a emis factura, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie. 

Neplata in termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, poate duce la obligatia de a plati, ca 

penalitati,  o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,03% din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere. 

 In baza contractului prestatorul isi asuma in mod ferm si irevocabil urmatoarele obligatii: 
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- Prestatorul se obliga sa asigure termenele de livrare a hranei in conformitate cu programul de servire al meselor 

intocmit de autoritatea contractanta, insotite de declatia de conformitate si aviz de insotire a marfii  conform 

model: 

Comanda pentru numarul de portii ce vor trebui preparate si livrate se va face zilnic, telefonic / e-mail , pentru 

ziua urmatoare, inclusiv pentru portiile de gustare - diabetici .  

Programul pentru livrarea hranei la sediul spitalului este urmatorul:  

pentru pacientii internati 

 1.  Zilnic, intre orele 12.00 – 12.30, se va livra: 

    - masa de pranz si gustarea II (din ziua respectivă)  

2. Zilnic, intre orele 17.00 – 17.30, se va livra: 

- cina (din ziua respectivă)  

- mic dejun și gustare I (din ziua următoare). 

Nota : Gustarile supliment se comanda strict pentru pacientii internati cu afectiuni diabetice si se aduc odata cu 

micul dejun si prinzul. 

Prepararea si distribuirea hranei  se va face 7 zile pe saptamana, de luni pana duminica, inclusiv. 

Prestatorul are obligatia de a pastra probe alimentare recoltate din toate produsele preparate pentru autoritatea 

contractanta, timp de 48 de ore, la dispozitia verificarilor achizitorului si/sau a organelor de control abilitate. 

Livrarea hranei se va face in timp util pentru distribuirea la pacienti conform programului. 

- Prestatorul işi asuma responsabilitatea ca micul dejun, masa de prânz, gustarea si cina, sa fie conforme 

normelor legale in vigoare.  

- Prestatorul isi asuma obligatia ca hrana sa se incadreze in pretul total al alocatiei de hrana conform HG  

470/2021. 

- Prestatorul se obliga sa preparare hrana in conformitate cu necesitatile calorice si cantitative ale pacientilor, 

conform meniului comunicat de catre asistentul dietetician. Achizitorul va inainta prestatorului meniul intocmit 

in avans pe o saptamana in ziua de vineri a saptamanii curente pentru saptamana urmatoare. In cazul in care apar 

situatii de forta majora si nu se poate respecta meniul stabilit , achizitiorul poate propune o alternativa de meniu, 

comunicata in timp util, cu cel putin 24 de ore inainte de momentul livrarii, prestatorului. 

SPITAL CALINESTI 
DECLARATIE DE CONFORMITATE 

 Nr............. DIN DATA....................... 
Noi SC................. , cu sediul in........., strada....... Nr....... cu certificat de inregistrare Nr.............., CUI.................., asiguram garantam si 
declaram pe propria raspundere conform prevederilor art. din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in 
pericol  viata, sanatatea, si protectia mediului.  
Mentionam ca suntem inregistrati al ANSVSA si detinem autorizatia nr........... 
Prezenta declaratie se constituie si ca proces verbal de predare primire a cantitatilor inscrise si este valabila doar pentru produsele preparate 
in unitatea noastra. 
Preparatele se consuma de preferinta dupa ce se face receptia. 
Conditii de pastrare: la temperatura de 2-4 grade C  maxim 12 ore. 

 

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII 

Nr. Denumire preparat Cantitate Denumire echipament Cantitate  

     

     

Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia Semnatura de primire 

*Declaratia si avizul vor fi stampilate si semnate in clar. 
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- Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa nu livreze alimente nerecomandate pacientilor internati in spital. 

- Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa nu livreze alimente cu continut crescut de grasimi, zahar, sare sau 

calorii per unitate de vanzare , precum si alimentele neambalate (la vrac) sau neetichetate. 

- Prestatorul se obliga sa asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, insotite obligatoriu de 

certificate de calitate şi sanitar veterinare. 

- Prestatorul se obliga sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in vigoare pentru 

depozitarea şi pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei. 

- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele şi/sau performantele prevazute in normele legale in 

vigoare 

- Prestatorul se obliga sa transporte şi sa livreze hrana, cu mijloace de transport autorizate DSP şi DSV, in 

recipiente inchise etanş, individuale pentru fiecare fel de mâncare, respectiv in recipiente separate pentru gustari 

şi mic dejun, in conformitate cu normele de igiena in vigoare. Mijloacele de transport şi/sau recipientele folosite 

la trasportul alimentelor trebuie mentinute curate şi in bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare şi 

trebuie sa permita o curatire si/sau dezinfectie adecvate. 

- Prestatorul are obligatia sa livreze hrana direct la sediul Spitalului de Boli Cronice.  La livrare, se va intocmi 

declaratie de conformitate si aviz de insotire a marfii, conform modelului mai sus prezentat, care se va semna de 

catre reprezentantii prestatorului si de catre un reprezentant al spitalului. 

- Prestatorul se obliga sa intocmeasca cantitativ-valoric documentele legale (note de distributie/ livrare , bonuri 

de predare-transfer , restituire, bonuri de repartitie-distributie) pentru livrarea produselor agroalimentare şi a 

altor bunuri ce intra in consum. Produsele aprovizionate vor fi insotite de documente legale prevazute de 

legislatia in vigoare (facturi fiscale, aviz de insotire a marfii, avize, certificate sanitar veterinare, declaratii de 

conformitate, certificate de calitate).  

- Prestatorul se obliga sa execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal calificat. Personalul 

prestatorului care lucreaza la prepararea hranei trebuie sa aiba analizele medicale la zi şi sa respecte regulile 

igienico-sanitare prevazute de legislatia in 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 inalt si va purta echipament de protectie adecvat si curat. 

- Prestatorul işi asuma obligatia de a presta serviciul de preparare şi livrare a hranei in deplina concordanta cu 

prevederile legale in vigoare . 

- Prestatorul va obtine de la institutiile abilitate avizele şi autorizatiile privind activitatile de: protectia muncii, 

P.S.I, in vigoare la data intocmirii contractului de servicii şi actualizarea acestora pe toata durata contractului. 

- Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât şi echipamentele de rezerva vor fi conform 

legislatiei române in vigoare şi standardelor europene.   

- Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile privind calitatea hranei. 

- In vederea rezolvarii problemelor curente si evitarii unor disfunctionalitati, prestatorul va numi o persoana cu 

responsabilitati operative care va prelua zilnic solicitarile din partea achizitorului . 

- Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror reclamatii şi actiuni in justitie, ce rezulta 

din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, şi 

daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 

incalcare rezulta din respectarea clauzelor prezentului contract. 

-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si livrare a hranei. Totodata, este 

raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toata durata contractului. 

 

8. Sursa de finantare a achizitiei publice : C.A.S./ CB 

 

9. Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire 

cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

 

10. Raspuns clarificari : autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare in 

maxim 2 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici. 
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11. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut, exprimat in lei fara TVA, in conditiile respectarii cerintelor si 

specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile. 

 

12. Termenul limita de primire oferte : 27.04.2022 ora 10.00  la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti , 

str. Dr. Ion Craciun , nr. 484, Calinesti, Arges, Secretariat. Comunicarea se va realiza prin e-mail, astfel fiecare 

operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-mail valida . 

 

13. Data deschidere oferte : 27.04.2022 , ora 12:00 la adresa autoritatii contractante , str. Dr. Ion Craciun , nr. 

484 , Calinesti , Arges , Secretariat .   

 

14. Transmiterea ofertelor se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric la sediul 

achizitorului care trebuie sa contina documentele si  informatiile conform formularelor si cerintelor din caietul 

de sarcini . 

 

15. Comunicarea rezultatului final: Comunicarea rezultatului final se va face pana la data de 28.04.2022, ora 

14:00 

 

 

 

                                                                                                                       

Intocmit 

Ec.achizitii, 

Melesiandru Mihaela 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


