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RASPUNS CONSOLIDAT LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI 
         Nr. inreg.: 3012/28.03.2022 
 
Referitor la: Procedura de LICITATIE DESCHSA aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică  Acord 
cadru Servicii de catering Cod/coduri CPV 55523000-2 Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (rev. 
2) publicata pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de publicitate nr. ADV1279963 din 24.03.2022 
 
Prin prezenta raspundem consolidat solicitarilor de clarificari, dupa cum urmeaza: 

SOLICITAREA DE CLARIFICARI RASPUNS AUTORITATE CONTRACTNATA 

Va adresez respectuos rugamintea de a clarifica cerintele de la punctul 
3.2.2 si 3.2.3, deoarece nu se refera la hrana, se refera la echipamente de 
toate categoriile si alte obiete de inventar. 
Clarificati ce categorii de regimuri sunt la ,, alti bolnavi adulti''  ca de 
exemplu: regim normal, cu sare, fara sare, vegetarian, etc., deoarece  la 
intocmirea unui meniu trebuie, sa se tina cont si de acest aspet, precum nu 
sunt precizate, cel putin orientativ gramajele si cantitatile pe portii, avand 
in vedere, ca la calculul numarului de..... 3500 calorii pe zi, sunt necesare 
aceste informatii, precum si la evaluarea propunerii tehnice. Va 
multumesc! 
,,Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să cuprindă 
toate cerinţele din Caietul de sarcini 
Facturarea serviciilor prestate se va face lunar, in doua facturi distincte: una 
pentru costurile 
aditionale de preparare si transport, si una pentru hrana. 
Ofertantul va trebui sa completeze OBLIGATORIU Anexa la propunerea 
tehnica – formularul 32. 
Necompletarea acestui document duce la declararea ofertei ca 
NECONFORMA 
3.2.2 Garanție 
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 
perioada solicitată pentru fiecare produs. 
Perioada de garanție începe de la data acceptării Serviciilor . 
Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea 
defectelor în perioada de garanție, 
inclusiv, dar fără a se limita la: 
i. demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata 
intervenției (daca este 
aplicabil); 
ii. ambalaje, inclusiv prestarea de material protector pentru transport 
(carton, cutii, lăzi etc.); 
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport 
internațional (daca este 
aplicabil); 
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 
v. repararea tuturor componentelor defecte sau prestarea unor noi 
produse; 
vi. înlocuirea părților defecte; 
vii. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează 
intervenția; 
viii. instalarea în starea inițială; 
ix. testarea pentru a asigura funcționarea corectă; 
x. repunerea în funcțiune, daca este cazul 
3.2.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata 
transportului 
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Art. 3.2.2. se modifica astfel: 
3.2.2 Garanție 
Toate produsele folosite in procesul de preparare a hranei  
trebuie să fie acoperite de termen de garanție ce va fi verificat 
de ofertant saptamanal. La solicitarea autoritatii 
contractante, acesta va prezenta o declaratie pe propria 
raspundere din care sa reiasa ca produsele folosite sunt in 
termen de valabilitate. 
Art. 3.2.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare 
pe durata transportului se modifica astfel: 
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Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs 
în parte. Un produs este considerat livrat când 
toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și 
produsul este acceptat de Autoritatea/entitatea 
contractantă. 
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de 
Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în 
parte. 
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel 
încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul 
transportului acestora către destinația stabilită. 
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să 
reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la 
temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul 
transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea 
mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în 
considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația 
finală a Serviciilor furnizate și eventuala absență a facilităților 
de manipulare la punctele de tranzitare. 
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă 
a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva 
pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 
transportului și cauzate de orice factor extern. 
Destinația de livrare este Sos. Berceni 10-12, sector 4, 
Bucuresti 
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul 
agreat al Serviciilor și se consideră că a luat în considerare 
toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens 
și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri 
suplimentare,, 
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Tel. 021/334.30.04., Fax. 021/334.38.34., 021/334.64.63. 
Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un 
produs este considerat livrat când 
toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și 
produsul/echipamentul este instalat, funcționează la 
parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă. 
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de 
Autoritatea/entitatea contractantă pentru 
fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate 
subansamblele/părțile componente necesare 
punerii și menținerii în funcțiune. 
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să 
prevină orice daună sau deteriorare în 
timpul transportului acestora către destinația stabilită. 
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără 
limitare, manipulării accidentale, 
expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul 
transportului și depozitării în locuri 
deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua 
în considerare, acolo unde este 
cazul, distanta față de destinația finală a Serviciilor furnizate și eventuala 
absență a facilităților de manipulare 
la punctele de tranzitare. 
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a 
contractantului. Produsele vor fi asigurate 
împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și 
cauzate de orice factor extern. 
Destinația de livrare este Sos. Berceni 10-12, sector 4, Bucuresti 
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al 
Serviciilor și se consideră că a luat în 
considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și 
nu va invoca nici un motiv de 
întârziere sau costuri suplimentare,, 
 

Regimul “alti bolnavi adulti” cuprinde regim normal, cu sare 
sau fara sare in functie de solicitarile asistentelor sefe la 
intocmirea foii zilnice de masa. 

Avand in vedere faptul ca servirea pacientilor se realizeaza cu vesela si 
tacamurile beneficiarului, se poate deduce, ca hrana se livreaza vrac, in 
recipiente de tip cratite, GN, termoboxuri, oale, in acest sens, va rog sa 
specificati in mod concret….ce cuprind serviciile aditionale?, deoarece 
aceste servicii  in mod specific cuprind:  
                  1. prepararea hranei(personal si utilitati, etc.); 
                  2. ambalare si ambalaje; 
                  3. livrare si transport 

Serviciile aditionale cuprind prepararea hranei; ambalare si 
ambalaje; livrare si transport 

Cuantumul garantiei de participare este 1% din valoarea fara TVA a 
acordului cadru, respectiv: 11.074,77 lei 

Cuantumul garantiei de participare este 1% din valoarea fara 
TVA a celui mai mare contract subsecvent, respectiv: 
13.381,20 lei 

Temeiul de drept: 
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice: 
HG nr.395/2016 Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: 
 
 
Persoana de contact: CINCIU IRINA 
Adresa: SOS. BERCENI 10-12, SECTOR 4, BUCURESTI 
Telefon/Fax: 0213346463 
Email: achizitii@innbn-bucuresti.ro ; aprovizionare.ibcv@gmail.com  
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