
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a solicitat verificarea ex-ante: Nu
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
Asociatia "INAPOI LA MUNCA" 
Cod de identificare fiscala: 14175584; Adresa: Strada: Malu Rosu , cod 100490, nr. 47; Localitate: Ploiesti; Cod Postal: 100490; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO316 Prahova; Adresa de e-mail: la_munca@yahoo.com; Nr de telefon: +40 0244523068; Fax: +40 244523068;
Persoana de contact: ION PICIORUS; In Atentia: ION PICIORUS; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.inapoilamunca.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achizitie pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate si pachete sprijin pentru activităţile educaţionale
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14175584_2019_PAAPD1094111

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Pachete de alimente (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Achiziţia publică aferentă contractării presupune furnizarea de produse, respectiv pachete de produse pe loturi, cu
următorul conținut:
 
1. Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate – pachet tip 1, Lot1- Cod 15897300-5,  Pachete de
alimente (Rev.2).
Conţinutul unui pachet constă în: zahăr - 3kg, făină - 5 kg, mălai - 3 kg, orez - 2 kg, ulei - 3 l, carne porc - 3 kg, carne pui - 4 kg, ouă
- 30 buc, brânză – 2 kg, lapte – 3 l, unt- 3 pachete, cartofi – 20 kg, detergent- 3 kg, săpunuri – 4 buc., pastă de dinţi – 1 buc, periuţă
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de dinţi -1 buc.
Numărul de pachete care se vor achiziționa: maxim 100 de pachete/lună, livrabile lunar pe o perioadă de 31 luni, dar nu mai târziu
de data de 12 mai 2022.
Pachetele vor fi acordate celor 100 de beneficiari ai serviciilor medico-sociale din grupul tinta, ca masura complementara acestora.
 
2. Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – pachet tip 2, Lot 2 - Cod 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole de voiaj şi accesorii; Cod 39162110-9, Rechizite şcolare;
Conţinutul  unui  pachet  constă în:  uniformă şcolară (fete/băieţi,  preşcolari/şcolari)  -1 buc.,  încălţăminte-pantofi  -1 pereche;
încălţăminte-ghete- 1 pereche, lenjerie intimă – chiloţi- 6 bucăţi, lenjerie intimă- maieuri – 6 buc.; geacă de iarnă – 1 buc., fular- 1
buc., căciulă- 1 buc., ghiozdan – 1 buc., rechizite/grupe de vârstă – 1set complet, conform descrierii din caietul de sarcini.
Numărul de pachete care se vor achiziționa: max. 50 pachete pe an livrabile anual pe o perioadă de 3 ani, înainte de începerea
anului şcolar, dar nu mai târziu de data de 12 mai 2022.
Pachetele vor fi acordate celor 50 de copii din grupul tinta, ca masura de sprijin pentru activitatile educationale.
 
Produsele vor fi livrate, conform graficelor de livrare estimative, la domiciliul persoanelor beneficiare din grupul tinta, respectiv in
Comuna Bestepe, judetul Tulcea.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 878641 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Da
Ofertele trebuie depuse pentru: Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturiLot 1
Lot 2
Lot 1 + Lot 2

 
II.2 Descriere

II.2.1 - Denumire lot
1 - Furnizare pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Pachete de alimente (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Comuna Bestepe, Judetul Tulcea, Cu livrare la domiciliul persoanelor din grupul tinta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 1. Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate –pachet tip 1, Lot1- Cod 15897300-5,  Pachete de
alimente (Rev.2).
Conţinutul unui pachet constă în: zahăr – 3kg, făină- 5 kg, mălai -3 kg, orez -2 kg, ulei- 3 l, carne porc – 3 kg, carne pui – 4 kg, ouă -
30 buc, brânză – 2 kg, lapte – 3 l, unt- 3 pachete, cartofi – 20 kg, detergent- 3 kg, săpunuri – 4 buc., pastă de dinţi – 1 buc, periuţă
de dinţi -1 buc.  
Numărul de pachete care se vor achiziționa: maxim 100 de pachete/lună, livrabile lunar pe o perioadă de 31 luni, dar nu mai târziu
de data de 12 mai 2022.
Pachetele de produse alimentare pentru persoane defavorizate, care vor fi achiziţionate, contribuie la sprijinirea materială a 100
persoane marginalizate din grupul ţintă pentru ameliorarea nivelului şi a condiţiilor de trai, ca măsură complementară furnizării
serviciilor medico-sociale (corespunzător Lotului 1).
Livrarea pachetelor se va realiza la domiciliul persoanelor din grupul tinta, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Livrarea pachetelor se va realiza conform graficului de livrare estimativ, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Livrarea pachetelor trebuie realizata cu personal pus la dispozitie de ofertant, utilizand mijloace de transport care sa asigure
transportul si livrarea in conditii de siguranta, care sa pastreze caracteristile de calitate ale produselor.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
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Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Caracteristici calitative produse
alimentare

Justificarea  alegerii factorului de
evaluare „Caracteristici calitative
produse alimentare”:
Factorul de evaluare a
caracteristicilor calitative pentru
produsele alimentare selectate
pentru evaluare urmăreşte să
asigure un nivel calitativ superior al
produselor oferite grupului ţintă în
cadrul proiectului. Scopul factorului
de evaluare este acela de a permite
ca in situaţia unor resurse limitate
de bugetul aprobat în cadrul
proiectului, să stimuleze competiţia
între ofertanţi, astfel încât raportul
preţ-calitate, obţinut la un nivel
competitiv al pieţei, să permită
utilizarea resurselor proiectului  cu
maxim de eficacitate, pentru a oferi
produse de calitate superioră
persoanelor defavorizate aflate în
grupul ţintă al proiectului.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: FAINA
Punctajul maxim (2 puncte) se acorda pentru furnizarea de faina alba superioara 3 nule (tip 000).
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru furnizarea de faina de calitate inferioara.
CARNE PORC
Punctajul maxim (2 puncte) se acorda pentru furnizarea de carne calitate superioara: pulpa, spata, ceafa, cotlet,
muschi.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru furnizarea de carne de calitate inferioara.
BRANZA
Punctajul maxim (2 puncte) se acorda pentru furnizarea de branza cu continut de grasime de minim 20%.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru furnizarea de branza cu continut de grasime mai mic de 20%.
LAPTE
Punctajul maxim (2 puncte) se acorda pentru furnizarea de lapte cu continut de grasime de minim 3,5%.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru furnizarea de lapte cu continut de grasime mai mic de 3,5%.
UNT
Punctajul maxim (2 puncte) se acorda pentru furnizarea de unt cu continut de grasime de minim 80%.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru furnizarea de unt cu continut de grasime mai mic de 80%.

Punctajul se acordă doar pentru produsele evaluate în cadrul criteriului (făină, carne de porc, brânză, lapte, unt),
întrucât acestea sunt considerate de  importanţă sporită pentru asigurarea necesarului nutritiv al persoanelor
din grupul ţintă.

Pretul ofertei Componenta financiara 60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Personal asigurat de furnizor
pentru distribuirea pachetelor la
domiciliul persoanelor din grupul
ţintă

Justificarea alegerii factorului de
evaluare „Număr personal asigurat
de furnizor pentru distribuirea
pachetelor la domiciliul
persoanelor din grupul ţintă”:
- asigurarea distribuirii în condiţii
de calitate a pachetelor de
produse, cu încadrare în termenele
de livrare propuse;
- reducerea riscului implicat de
manipularea manuală a pachetelor
de produse cu distribuirea
solicitării fizice - determinată de
distribuirea unui număr relativ de
100 pachete/lună (in functie de
comanda realizată de enitatea
contractantă), cu o greutate de
min.50 kg/pachet;
- reducerea riscului de depozitare a
pachetelor în condiţii improprii
pâna la preluarea acestora de către
beneficiarii din grupul ţintă al
proiectului.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctajul maxim (10 puncte) se acordă pentru un număr de minim 3 persoane asigurate de
ofertant pentru distribuirea pachetelor către beneficiarii din grupul ţintă al proiectului, la domiciliul acestora.
Punctajul intermediar (5 puncte) se acordă pentru un număr de 2 persoane asigurate de ofertant pentru
distribuirea pachetelor către beneficiarii din grupul ţintă al proiectului, la domiciliul acestora.
Punctajul minim (0 puncte) se acordă pentru un număr de 1 persoana asigurata de ofertant pentru distribuirea
pachetelor către beneficiarii din grupul ţintă al proiectului, la domiciliul acestora.
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 815641; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0 % - 0 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Modalitatea de ambalare a
produselor in cadrul pachetelor

Cantităţile şi unităţile de măsură
pentru produsele din cadrul
pachetelor sunt prevăzute în
caietul de sarcini - Anexa 2 –
Configurare pachete.
Justificarea alegerii factorului de
evaluare „Modalitatea de ambalare
a produselor in cadrul pachetelor”:
Alegerea factorului de evaluare
privind ambalarea  produselor se
justifică pentru susținerea ambalării
în cantităţi reduse, cât mai aproape
de standardele de măsurare a
cantităţilor fizice,  pentru
următoarele considerente:
- asigurarea cerinţei produselor
alimentare perisabile de a avea o
masă şi un volum propriu cât mai
redus, astfel încât dimensiunea
acestora să faciliteze păstrarea
alimentelor în frigidere/alte medii
care permit încadrarea în  condiţii
de securitate alimentară, in functie
de tipul de aliment
- pentru toate categoriile de
produse – posibilitatea păstrării
cantităţii de produs neutilizat într-o
formă protejată, pentru o perioadă
mai mare de timp.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctajul maxim (10 puncte) se acorda pentru ambalarea tuturor produselor din pachet sub
forma de produse ambalate în cantităţi de maxim 1 kg/1l/ 1bucata, dupa caz.
Punctajul intermediar (5 puncte) se acorda pentru ambalarea tuturor produselor din pachet sub forma de
produse ambalate în cantităţi mai mari de 1 kg/1l /1 bucata, dupa caz.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru ambalarea tuturor produselor din pachet sub forma de vrac.
Punctajele se acordă cu condiţia respectării criteriului privind modalitatea de ambalare pentru toate produsele
din pachet/Lot. In cazul în care doar o parte dintre produse  sunt ambalate conform cerinței factorului de
evaluare, aceasta se consideră neîndeplinită.
Pentru produsele din carne, in acordarea punctajului aferent ambalarii se va admite o toleranta de până la  400
gr.

Perioada de valabilitate a
produselor

Justificarea alegerii  factorului de
evaluare „Perioada de valabilitate a
produselor”:
Factorul de evaluare a  perioadei
de valabilitate a produselor
alimentare se justifică pe
considerentul importanţei
distribuirii unor produse cu o
perioadă de valabilitate a
alimentelor cât mai mare, pentru
sănătatea persoanelor din grupul
ţintă al proiectului, care vor
beneficia de consumul acestor
produse. Factorul este cu atât mai
important cu cât în pachetele de
produse alimentare sunt incluse
produse lactate şi produse din
carne, care intră în categoria
alimentelor foarte perisabile,
alimente al căror termen de
valabilitate, respectiv dată limită de
consum, sunt de regulă reduse în
timp. În cazul produselor
alimentare foarte perisabile, după
expirarea datei limită de consum
producătorul nu mai garantează
sănătatea consumatorului, chiar
dacă produsul a fost păstrat în
condiţii corespunzătoare.

10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Punctajul maxim (10 puncte) se acordă pentru asigurarea unei perioade de valabilitate a
produselor egală sau mai mare cu 70% pentru fiecare dintre produsele din pachet în integralitatea lui.
Punctajul intermediar (5 puncte) se acorda pentru asigurarea unei perioade de valabilitate a produselor cuprinsa
intre 51-69% pentru fiecare dintre produsele din pachet în integralitatea lui.
Punctajul minim (0 puncte) se acorda pentru asigurarea unei perioade de valabilitate a produselor de minim
50% pentru fiecare dintre produsele din pachet în integralitatea lui.

Punctaj maxim total: 100
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Durata in luni: 31; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.9 Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numar de candidati estimat: 10
Numar minim de candidati estimat: - Numar maxim de candidati estimat: -
Criterii de preselectie: 
Nu vor fi impuse alte criterii de preselectie suplimentar conditiilor de calificare prezentate in DUAE si in formularele ce insotesc
oferta.

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Măsuri Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi Excluziune Socială pentru
comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S) - cod proiect POCU/400/4/2/125895. Informatii suplimentare despre
proiect pot fi gasite la adresa http://inapoilamunca.ro/2019/06/13/masuri-integrate-de-reducere-a-numarului-de-persoane-aflate-
in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-pentru-comunitatea-marginalizata-din-uat-bestepe-m-i-r-s-e-s-pocu-400-4-2-125895/.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capital Uman - POCU

II.2.14 Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.2.1 - Denumire lot
2 - Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale

 
II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)
Coduri CPV secundare:39162110-9 Rechizite scolare (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO225 Tulcea
Locul principal de executare:
Comuna Bestepe, Judetul Tulcea, Cu livrare la domiciliul persoanelor din grupul tinta

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 2. Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – pachet tip 2, Lot 2 - Cod 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole de voiaj şi accesorii; Cod 39162110-9, Rechizite şcolare.
Conţinutul  unui  pachet  constă în:  uniformă şcolară (fete/băieţi,  preşcolari/şcolari)  -1 buc.,  încălţăminte-pantofi  -1 pereche;
încălţăminte-ghete- 1 pereche, lenjerie intimă – chiloţi- 6 bucăţi, lenjerie intimă- maieuri – 6 buc.; geacă de iarnă – 1 buc., fular- 1
buc., căciulă- 1 buc., ghiozdan – 1 buc., rechizite/grupe de vârstă – 1set complet, conform descrierii din caietul de sarcini.
Numărul de pachete care se vor achiziționa: max. 50 pachete pe an livrabile anual pe o perioadă de 3 ani, înainte de începerea
anului şcolar, dar nu mai târziu de data de 12 mai 2022.
Pachetele de sprijin pentru activităţile educaţionale care vor fi achiziționate contribuie la acordarea de sprijin pentru creşterea
accesului la educaţie şi  la reducerea abandonului şcolar (învăţământ preşcolar şi  şcolar) pentru 50 de copii  din comunitatea
marginalizată din cadrul UAT Beştepe (15 preşcolari şi 35 şcolari) (corespunzător Lotului 2).
Livrarea pachetelor se va realiza la domiciliul persoanelor din grupul tinta, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Livrarea pachetelor se va realiza conform graficului de livrare estimativ, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Livrarea pachetelor trebuie realizata cu personal pus la dispozitie de ofertant, utilizand mijloace de transport care sa asigure
transportul si livrarea in conditii de siguranta, care sa pastreze caracteristile de calitate ale produselor.
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II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Termen/Perioada de înlocuire și
retur gratuit produse furnizate
conform comenzilor

Justificarea alegerii factorului de
evaluare „Termen/perioada de
înlocuire și retur gratuit produse
furnizate  conform comenzilor”
Grupul țintă beneficiar al
pachetelor de sprijin pentru
activități educaționale – Lot 2  este
format din 50 de copii din
comunitatea marginalizată din
cadrul UAT Beştepe:15 preşcolari şi
35 şcolari, iar achiziția pachetelor
este repartizată pe o perioadă de 3
ani. În acest context, devine
evident faptul că pe perioada
contractului de achiziție vor fi
înregistrate fluctuații în
componența grupului țintă,
datorate necesității de încadrare a
copiilor în categoria:
preșcolari/școlari și fluctuații ale
mărimilor datorate  dezvoltării
fizice a copiilor.
Factorul de evaluare urmăreşte să
asigure că fluctuațiile inerente care
pot interveni în modificarea
componenței grupului țintă sau
nepotrivirea mărimii produselor
pentru beneficiarii grupului țintă
nu vor influența negativ realizarea
obiectivului achiziției publice, care
se adresează nevoilor materiale
esenţiale

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul maxim (20 puncte) se acordă pentru asigurarea de către furnizor a unei perioade
de graţie de 60 de zile de la confirmarea primirii produselor, perioadă în care autoritatea/entitatea contractantă
să beneficieze de dreptul înlocuirii și returului gratuit pentru produse care au fost furnizate conform notei de
comandă, dar care, din diverse motive neimputabile furnizorului, nu se potrivesc persoanelor aflate în grupul
ţintă al proiectului.
Punctajul intermediar (10 puncte) se acordă pentru asigurarea de către furnizor a unei perioade de graţie de 30
de zile de la confirmarea primirii produselor, perioadă în care autoritatea/entitatea contractantă să beneficieze
de dreptul înlocuirii și returului gratuit pentru produse care au fost furnizate conform notei de comandă, dar
care, din diverse motive neimputabile furnizorului, nu se potrivesc persoanelor aflate în grupul ţintă al
proiectului.
Punctajul minim (0 puncte) se acordă pentru ne-asigurarea de către furnizor a unei perioade de graţie în care
autoritatea/entitatea contractantă să beneficieze de dreptul înlocuirii și returului gratuit pentru produse care au
fost furnizate conform notei de comandă, dar care, din diverse motive neimputabile furnizorului, nu se potrivesc
persoanelor aflate în grupul ţintă al proiectului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16.09.2019 14:00 Pagina 6



 
II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 63000; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare: 0 % - 0 RON

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 31; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

 
II.2.9 Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numar de candidati estimat: 10
Numar minim de candidati estimat: - Numar maxim de candidati estimat: -
Criterii de preselectie: 
Nu vor fi impuse alte criterii de preselectie suplimentar conditiilor de calificare prezentate in DUAE si in formularele ce insotesc
oferta.

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Măsuri Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi Excluziune Socială pentru
comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S) - cod proiect POCU/400/4/2/125895. Informatii suplimentare despre
proiect pot fi gasite la adresa http://inapoilamunca.ro/2019/06/13/masuri-integrate-de-reducere-a-numarului-de-persoane-aflate-

Garanţie comercială produse Justificarea alegerii factorului de
evaluare „Garanţie comercială
produse”:
Garanţia comercială asigură
înlocuirea/repararea produselor
neconforme de către furnizor pe
perioada garanţiei, fapt care
conferă mai multă singuranţă
privind asigurarea unor produse
conforme achiziţiei pentru
persoanele din grupul ţintă al
proiectului.
Factorul de evaluare urmăreşte să
asigure achiziţia de produse care
sa fie garantate din perspectiva
caracteristicilor calitative ofertate
de furnizor o perioadă cât mai
indelungată de timp. Scopul
stabilirii factorului de evaluare este
acela de a permite ca in situaţia
unor resurse limitate de bugetul
aprobat în cadrul proiectului, să
stimuleze competiţia între ofertanţi
astfel încât raportul preţ-calitate,
obţinut la un nivel competitiv al
pieţei, să permită utilizarea
resurselor proiectului  cu maxim de
eficacitate, pentru a oferi produse
de bună calitate persoanelor
defavorizate aflate în grupul ţintă
al proiectului.

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul maxim (20 puncte) se acordă pentru o garantie comerciala asigurata de ofertant
pentru articolele furnizate de minim 90 de zile.
Punctajul intermediar (10 puncte) se acordă pentru o garantie comerciala asigurata de ofertant pentru articolele
furnizate de minim 60 de zile.
Punctajul minim (0 puncte) se acordă pentru o garantie comerciala asigurata de ofertant pentru articolele
furnizate de minim 30 de zile.
Punctajul se acordă doar pentru produsele evaluate în cadrul criteriului (uniformă şcolară, pantofi, ghete, geacă
de iarnă), datorită valorii mai mari a produselor selectate fata de restul produselor din pachet şi a importanţei
durabilităţii acestora pentru grupul ţintă al proiectului, format din persoane aflate în risc de sărăcie şi de
excluziune.

Punctaj maxim total: 100
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in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala-pentru-comunitatea-marginalizata-din-uat-bestepe-m-i-r-s-e-s-pocu-400-4-2-125895/.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Capital Uman - POCU

II.2.14 Informatii suplimentare
Nu este cazul.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
 

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori), pentru fiecare dintre
cele două loturi, prezentarea de informatii din care să reiasă că:
- ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în situaţie de conflict de interese, aşa cum este acesta definit în cadrul art.
59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la
procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator) şi se regăseşte în formularul nr.1, anexa la procedura de
atribuire.
Persoanele cu functii de decizie la nivelul Autoritatii/Entității Contractante sunt reprezentate de catre: Picioruş Ion – Preşedinte,
Catrina Tatiana-Nicoleta – Secretar, Picioruş Ioan Andrei – membru.
- ofertantul, tertii sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr.98/2016. Încadrarea în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage
excluderea ofertantului si a subcontractantilor sau asociatiilor/tertului sustinator (daca este cazul) din cadrul procedurii aplicate
pentru atribuirea contractului. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire.(ofertant,
asociat, subcontractant si tertul sustinator) şi se regăseşte în formularul nr.2, anexa la procedura de atribuire.
Justificarea cerinţei:
In conformitate cu prevederile  art.  59,  60,  164,  165,  167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile  publice,  autoritatea/entitatea
contractantă are obligaţia de a exclude de la procedură orice operator economic aflat intr-una din situaţiile de mai sus.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor de mai sus.
Ofertanții  străini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati  competente din tara în care acestia sunt
rezidenti.
Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – copie conformă cu originalul iar în cazul ofertanților
străini, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG 395/2016.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale
informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Documentele justificative,  care probeaza indeplinirea condițiilor asumate prin completare DUAE, urmează a fi  prezentate la
solicitarea autoritatii/entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in urma finalizării evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
- certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor sociale in original sau
copie certificata cu mentiunea conform cu originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii
acestora)
- certificatul fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local in original sau copie certificata cu mentiunea conform cu
originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora);
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
- cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligația de a depune documentele mentionate anterior, în
cazul declarării ofertantului ca fiind câştigător.
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III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Autoritatea/entitatea  contractantă solicită ofertantilor prezentarea de informatii din care sa reiasă că:
- Operatorii economici care depun oferta dovedesc o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidentă, sa reiasă că
operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul că are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative enunțate mai jos să fie prezentate la solicitarea autorității contractante
doar de către ofertantul clasat pe locul I, în urma finalizării evaluării ofertelor:
- Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunalul Teritorial in original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu
originalul”, din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (principal sau secundar).Informatiile cuprinse in documentul justificativ
trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.
- Pentru ofertantii straini se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență (in limba in care a fost emis, insotit de
traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati). În cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat să prezinte aceste documente. Documentele solicitate mai sus se vor prezenta conform art. 60 alin. (1) si alin. (4) din HG
395/2016. 
Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – copie conformă cu originalul, iar în cazul ofertanților
străini, acestea vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.
Nota
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.  Pentru îndeplinirea cerintei este suficient
ca obiectul de activitate al fiecarui membru să fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.
 In situația în care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți sau în situația în care  subcontractează părți din contract,
acesta va prezenta Certificatul Constatator și pentru terții susținători/subcontractanții declarati in DUAE.
Pentru subcontractanții declarați în ofertă este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui  subcontractant sa fie in concordanță
cu partea din contract pe care o va realiza.
Justificarea cerinţei:
Considerăm oportună demonstrarea, de către operatorul economic, a capacității de exercitare a activității profesionale, pentru a ne
asigura că acesta are posibilitatea concretă de îndeplinire a contractului, având capacitatea profesională de a realiza activitățile care
fac  obiectul  contractului.  În  acest  sens,  considerăm că prezentarea Certificatului  constatator  eliberat  de Oficiul  Registrului
Comerțului sau, în cazul ofertanților străini, a documentelor echivalente emise în țara de rezidență, se circumscrie prevederilor
art.173 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, și, după caz, de
atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul
economic”.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1,2
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertanților (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti susținători) prezentare DUAE din
care să reiasă că operatorii economici au înregistrat o cifră de afaceri medie anuală care vizează activitatea în ultimii 2 ani (2017,
2018)  egală  cu cel  putin  ½ din valoarea estimată a  lotului  pentru care  se  depune oferta,  pentru fiecare  dintre  cei  doi  ani.
Completarea DUAE se va realiza de către operatorii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Completarea se va face in lei.
Modalitatea de indeplinire: 
Furnizarea documentelor contabile din care sa reiasa o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii doi ani (2017, 2018) cel putin
egala cu ½ din valoarea estimată a lotului pentru care se depune oferta, pentru fiecare dintre cei doi ani.
NOTA: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele solicitate mai sus,
care sa demonstreze indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in
conformitate cu acordul de asociere. În cazul în care vor exista subcontractanți/terți susținători, documentele solicitate mai sus vor fi
prezentate de fiecare subcontractant/terț susținător în parte, pentru a demonstra indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum
raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in conformitate cu documentele incheiate intre ofertantul principal si
subcontractatnt/tert sustinator.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1,2
Cifra de afaceri medie anuala
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertanților (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti susținători) prezentare DUAE din
care să reiasă că operatorii economici au înregistrat o cifră de afaceri medie anuală care vizează activitatea în ultimii 2 ani (2017,
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2018)  egală  cu cel  putin  ½ din valoarea estimată a  lotului  pentru care  se  depune oferta,  pentru fiecare  dintre  cei  doi  ani.
Completarea DUAE se va realiza de către operatorii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Completarea se va face in lei.
Modalitatea de indeplinire: 
Furnizarea documentelor contabile din care sa reiasa o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii doi ani (2017, 2018) cel putin
egala cu ½ din valoarea estimată a lotului pentru care se depune oferta, pentru fiecare dintre cei doi ani.
NOTA: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele solicitate mai sus,
care sa demonstreze indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in
conformitate cu acordul de asociere. În cazul în care vor exista subcontractanți/terți susținători, documentele solicitate mai sus vor fi
prezentate de fiecare subcontractant/terț susținător în parte, pentru a demonstra indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum
raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in conformitate cu documentele incheiate intre ofertantul principal si
subcontractatnt/tert sustinator.

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) prezentarea de
informatii/documente din care să reiasă că operatorii economici au derulat în ultimii 3 ani contracte de furnizare/livrare produse
similare cu cele vizate prin procedura de atribuire în valoare cumulată cel puţin egală cu valoarea lotului pentru care se depune
oferta. Numărul maxim de contracte ce pot fi cumulate pentru calculul valorii menţionate anterior nu poate depăşi 3 (trei) contracte.
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantul va furniza contracte de furnizare/livrare produse similare cu cele vizate prin procedura de atribuire în valoare cumulată
cel puţin egală cu valoarea lotului pentru care se depune oferta, derulate în ultimii 3 ani. Numărul maxim de contracte ce pot fi
cumulate pentru calculul valorii menţionate anterior nu poate depăşi 3 (trei) contracte.
Se vor furniza următoarele documente doveditoare:
- contracte de furnizare/livrare produse,
- procese verbale de recepţie sau
- facturi emise pentru produsele furnizate/livrate însoţite de dovada plăţi
NOTA: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele solicitate mai sus,
care sa demonstreze indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in
conformitate cu acordul de asociere. În cazul în care vor exista subcontractanți/terți susținători, documentele solicitate mai sus vor fi
prezentate de fiecare subcontractant/terț susținător în parte, pentru a demonstra indeplinirea conditiei enuntate, in cuantum
raportat la procentul de realizare a contractului ce ii revine, in conformitate cu documentele incheiate intre ofertantul principal si
subcontractatnt/tert sustinator.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Loturile: 1,2
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) prezentarea de
informatii/documente din care să reiasă că acestia deţin mijloace de transport prevăzute cu instalație frigorifică funcţională
permanent, care să menţină o temperatură constantă în interiorul spaţiului de depozitare produse cuprinsă între  +2...+8 0C.
Acestea trebuie să fie  închise, izoterme, să asigure transportul pentru furnizarea cantității maxime de produse solicitate/lună și
păstrarea nemodificată  a  caracteristicilor  organoleptice,  fizico-chimice și  microbiologice ale  produselor,  pe toată perioada
transportului  (pentru Lot 1);  deținerea de mijloace de transport  care să aibă capacitatea necesară și  să asigure integritatea
produselor nealimentare pe toată perioada transportului (pentru Lot 2).
Modalitatea de indeplinire: 
Ofertantul va furniza documente financiar-contabile sau alte documente care probează deținerea autoturismului sau capacitatea de
transport a ofertantului în cantitățile și în condițiile solicitate pentru asigurarea calității produselor.
NOTA: În cazul în care oferta este depusă de o asociere sau in cazul in care ofertantul propune subcontractarea sau sustinerea de
catre terti, dovada detinetii mijlocului de transport trebuie facuta de catre entitatea care isi asuma, conform documentelor de
asociere/subcontractare, realizarea acestei activitati.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
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Nu

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Scopul constituirii garanţiei bună execuţie a contractului este acela de asigurare a autorităţii/entităţii contractante de îndeplinirea
cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie de către furnizor.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. De
regulă, garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancară, care devine anexă la contract.
Valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie publică care urmează a fi executat va fi
de 2% din preţul contractului de furnizare, fără TVA.
Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul  de a emite pretenţii  asupra garanţiei  de bună execuţie,  oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa
obligaţiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a notifica
pretenţia atât furnizorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi
modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are obligaţia de a
reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat.
In cazul contractului de furnizare, autoritatea/entitatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garanția de bună executie în
cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către furnizor a obligațiilor asumate prin contractul de achizitie publică, dacă nu a ridicat
până la acea data pretenții asupra ei.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
HG 395/2016

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu
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IV.2 Informatii administrative
 

IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în SEAP/SICAP în aceste sens, respectiv Documente de calificare și
Propunere tehnică.
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât să asigure posibilitatea verificării în mod facil a
corespondenței acesteia cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul documentației de atribuire.
În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit si prin raportare la
necesitățile, obiectivele si constrângerile autorității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini,
propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru execuția contractului (modul
concret în care se vor realiza activitățile vizate prin implementarea contractului de achiziție publică) și va fi structurată conform
formularului nr. 4 Formulare propunere tehnica.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat fara TVA, care se completeaza în SEAP/SICAP.
Nota:
a. Propunerea financiara va fi exprimata exclusiv în Lei, fara TVA.
b. Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzator astfel încât acesta sa furnizeze toate informatiile cu
privire la preturile si tarifele respective precum si la alte conditii financiare si comerciale astfel încât aceasta sa asigure furnizarea
tuturor produselor solicitate prin caietul de sarcini.
Propunerea financiara cuprinde:
1. Formularul de oferta – FORMULAR 5;
2. Propunerea financiara detaliata – FORMULAR 6.
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu
autoritatea contractanta, il reprezinta FORMULARUL DE OFERTA - FORMULARUL 5. Ofertantii au obligatia, pe lânga completarea
pretului in SEAP/SICAP, la rubrica special prevazuta, si de a depune cele 2 formulare din care este compusa propunerea financiara
(FORMULARUL 5 si FORMULARUL 6) in cadrul ofertei depuse. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiara va
fi incarcata în SEAP, in format scan a originalului semnat si stampilat de reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului sau liderului
asocierii (daca este cazul), semnata cu semnatura electronica, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor precizate în anuntul
de participare.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
DUAE se completeaza electronic si se va depune in SEAP/SICAP, in format “.xml”, semnat cu semnatura electronica extinsa. Poate fi
acceptat si in format “.pdf” (scanat), semnat cu semnatura electronica extinsa. Propunerea tehnica si propunerea financiara, precum
si documentele de calificare solicitate in sustinerea DUAE se vor depune in SEAP scanate si semnate cu semnatura electronica
extinsa. Documentele care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi respinse. Ofertele care nu prezinta DUAE
completat si semnat cu semnatura electronica extinsa vor fi respinse. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire. Ofertantii vor prezenta toate documentele, declaratiile, formularele, anexele etc., conform cerintelor
prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei. Nota: Pentru asigurarea principiului tratamentului egal, eventualele propuneri cu
privire la clauzele contractului si eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale ale contractului se vor formula în
scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei in format electronic, in sectiunea “Intrebari” sau in cadrul propunerii
tehnice ca „Obiectiuni”. Ofertele sau documentele de înscriere la procedura depuse prin alte mijloace decat cele mentionate anterior
sau la o alta adresa nu vor fi luate în considerare.
Mod de prezentare: Documentele ofertei vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Oferta nu va
contine randuri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial.
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta exclusiv prin intermediul SEAP/SICAP. Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare
pagina si  semnata cu semnatura electronica extinsa a  reprezentantului  legal/imputernicit.  In  cazul  documentelor  emise de
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institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor
legale. Oferta va contine un OPIS al documentelor care se depun. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. Ofertantul va elabora oferta
in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului,
pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in
sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte alternative.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              Nu este cazul.

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor  sectoriale  şi  a  contractelor  de concesiune de lucrări  şi  concesiune de servicii,  precum şi  pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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