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1. DATE PRIVIND AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ 

 

Denumirea autorităţii/entităţii contractante: „Asociaţia Înapoi la Muncă”  

Asociația “Înapoi la Muncă” aplică prevederile specifice procesului de achiziţie publică, ca 

autoritate/entitate contractantă, în calitate de solicitant în cadrul proiectului “Măsuri integrate de 

reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru comunitatea 

marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.)” – POCU/400/4/2/125895, aflat în parteneriat cu: 

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița, Comuna Beștepe şi Şcoala Gimnazială Beştepe, pentru 

implementarea proiectului menţionat. 

 

În calitate de  autoritate/entitate contractantă, Asociaţia „Inapoi la Muncă” procedează la întocmirea 

strategiei de contractare, ca urmare a depășirii pragului valoric stabilit la art 7 alin. (5) din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice (135.060 lei – pragul valoric pentru  achiziția de produse),  în 

acord cu prevederile art. 9 alin. (2) potrivit căruia ”Strategia de contractare este un document al 

fiecărei proceduri de achiziţie publică cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile 

valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată de autoritatea contractantă”. 

Adresa sediului social: Str. Malu Rosu, nr. 47, zona benzinariei AD94GROUP (fostul EUROIL, 

JETOIL) Ploiesti, judetul Prahova, Cod postal 100490, E-mail: assd_ph@yahoo.com 

Adresa de implementare a proiectului (locația livrării produselor): Comuna Beştepe, Judeţul 

Tulcea, Regiunea Sud-Est. Produsele vor fi livrate de către furnizor persoanelor din grupul ţintă al 

proiectului, conform informaţiilor din nota de comandă elaborată de autoritatea/entitatea contractantă.  

Persoane/date de contact: 

 

 Ion TEODOR – telefon: 0744.115.557 

 Andreea OLTINEANU – telefon: 0757.929.101 

 Ion PICIORUȘ - telefon: 0726.694.701 

 

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI  

Obiectul achiziției este reprezentat de atribuirea de contracte pentru furnizare de produse (Furnizare 

pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate – Lot1; Furnizare pachete sprijin pentru 

activităţile educaţionale – Lot 2), ca urmare a iniţierii unei achiziţii publice a cărei valoare 

estimată este mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016. 
Scopul principal al contractului este acela de a sprijini material persoanele marginalizate din grupul 

ţintă pentru ameliorarea nivelului şi a condiţiilor de trai, ca măsură complementară furnizării 

serviciilor medico-sociale (corespunzător Lotului 1) şi asigurarea resurselelor materiale necesare 

participării la actul educațional (corespunzător Lotului 2).  

Obiectul achiziției de furnizare de pachete de produse aferente celor două loturi este pus în 

corespondență cu codurile CPV şi susține realizarea scopului principal al contractului. 
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2.1 Titlul achiziţiei:  

Obiectul principal al contractului este de furnizare produse, respectiv :  

- Furnizare pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate – Lot1; 

- Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – Lot 2. 

 

2.2. Coduri CPV aferente achiziţiei: 

- Cod 15897300-5,  Pachete de alimente (Rev.2)  

- Cod 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii; 

- Cod 39162110-9, Rechizite şcolare.  

 

2.3. Descrierea achizitiei publice  

Achiziția publică aferentă contractului se realizează în cadrul 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 și se referă la 

furnizarea de produse aferente celor două loturi.  

Achiziţia publică aferentă contractării presupune furnizarea de produse, respectiv pachete de 

produse pe loturi, cu următorul conținut:  

2.3.1.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.   

2.3.2. 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. 
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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). 

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). 

Prin urmare, achiziţia publică se adresează nevoilor materiale esenţiale pentru un trai decent resimţite 

la nivelul grupului ţintă precum  şi nevoii de educaţie, afectată de lipsa resurselor materiale pentru 

participarea la actul educaţional încă din fazele timpurii ale vieţii.  

Achiziţia publică se subsumează Obiectivului general al proiectului – dezvoltarea şi implementarea 

de măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi de excluziune 

socială, respectiv implementării măsurii de intervenţie în domeniul educaţiei.  

2.4. Documentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei 

In temeiul art. 8 alin.(2) din HG 395/2016, Asociaţia „Inapoi la Muncă” urmăreşte realizarea 

procesului de achiziţie publică în trei etape distincte:  

a) etapa de planificare/pregătire; 

b) etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului  de achizitie; 

c) etapa postatribuire a contractului de achizitie. 
În etapa de planificare, pentru documentarea deciziilor de achiziție, s-a avut in vedere relaţia existentă 

între obiectul contractului privind achiziția de produse, constrângerile asociate achiziției de produse 

(alimentare/nealimentare),  complexitatea contractului pe de o parte şi resursele disponibile la nivelul 

autoritatii/entităţii contractante pentru derularea activităţilor în etapele procesului de achiziţie publică. 

Identificarea necesităților/nevoilor de sprijin ale grupului țintă,  elaborarea referatelor de necesitate, 

consultarea pieței și estimarea resurselor financiare s-a realizat încă din faza de realizare a planului și 

graficului de achiziții din cadrul proiectului, iar resursele financiare sunt asigurate ca urmare a 

aprobării 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. 

Documentarea deciziilor s-a materializat în cadrul procesului de planificare/pregătire a achiziției prin 

realizarea documentelor privind configurarea fiecărui lot, estimarea valorii achizițiilor pe loturi,  

realizarea graficului de livrări, realizarea caietului de sarcini și realizarea documentelor suport pentru 

documentația de atribuire.  

Un alt aspect avut în vedere in etapa de planificare se referă la stabilirea mecanismelor de plată din 

cadrul contractului, alocarea riscurilor și stabilirea măsurilor de gestionare a acestora prin stabilirea de 
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penalități pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a contractului. Documentarea privind 

termenele legale de plată și calcularea penalităților are in vedere respectarea legislației în domeniu și 

calcularea nivelului de penalități raportat la rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.  

Etapa de planificare/pregătire se finalizează prin aprobarea prezentei strategii de contractare de către 

conducătorul entității. 

3.MODALITATEA DE ATRIBUIRE  

3.1. Determinarea şi justificarea valorii estimate 

În acord cu art. 12 din Legea 98/2016, valoarea estimată a achiziţiei s-a determinat înainte de iniţierea 

procedurii de atribuire. Elementele care stau la baza estimării valorii contractului sunt următoarele: 

 calculul necesarului de produse ce trebuie achiziţionate pentru grupul ţintă; 

 studierea pieţei şi identificarea preţurilor optime pentru produsele necesare de achiziţionat; 

 calculul valorilor totale ale pachetelor de produse aferente celor două loturi;  

 graficul estimativ al achiziţiilor aferent activităţilor,  

din cadrul 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. 

In acord cu art. 9 alin (1) din Legea 98/2016 entitatea contractantă ” calculează valoarea estimată a 

unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA.” 

Ca urmare a implementării contractului de finanţare pe o perioadă mai mare de 1 an, estimarea valorii 

contractului de achiziţie s-a realizat ţinând cont atât de valoarea totală a produselor, cât şi de estimarea 

valorii pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului. Organizarea procedurii de achiziţie 

permite ca activitatea procedurală să nu genereze costuri administrative suplimentare în cadrul 

proiectului.  

Modul de calcul al valorii estimate: 

Estimarea valorii achiziţiei s-a realizat având în vedere obiectul achiziţiei, în acord cu prevederile art. 

16 din HG 395/2018, art.16 alin (1) şi  in conformitate cu cap. I, secţiunea a 4-a, paragraful 3 din 

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. În acord cu prevederile art. 16 alin. (2), obiectul achiziţiei a 

fost pus în corespondenţă cu codurile CPV,  fiind considerată relevantă activitatea de furnizare 

produse, care caracterizează scopul principal al contractului. 

Calculul valorii estimate s-a realizat prin însumarea valorilor aferente următoarelor achiziţii prevăzute 

in graficul estimativ al achiziţiilor proiectului:  

• Pachete sprijin produse alimentare pentru persoanele defavorizate- Lot 1  

• Pachete sprijin pentru activităţile educaţionale- Lot 2.  
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Valoarea estimată a contractului/contractelor de furnizare fără TVA este calculată astfel: 

 Pachete sprijin produse alimentare pentru persoanele defavorizate- Lot 1: 815.641,00 lei, (opt 

sute cincisprezece mii șase sute patruzeci și unu) lei.  

 Pachete sprijin pentru activităţile educaţionale- Lot 2: 63.000,00 (saizeci si trei de mii) lei ,  

Valoare totală estimată fără TVA  878.641,00 (opt sute saptezeci si opt de mii sase sute patruzeci si 

unu) lei.  

 

In acord cu art. 9 alin (1) din Legea 98/2016 entitatea contractantă ” calculează valoarea estimată a 

unei achiziţii având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA.” 

Valoarea cumulată a loturilor este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1).  In 

baza art. 18 alin (2) din Legea 98/2016 procedura de atribuire se aplică pentru atribuirea fiecărui lot. 

Pachetele de produse achiziţionate fac parte din gama de produse care sunt furnizate/comercializate de 

către operatori economici cu activitate constantă în sectorul comercial.  

În acord cu art. 12 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, iniţierea procedurii de atribuire se 

realizează prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare.  

3.2. Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire și a impărțirii pe loturi  

Alegerea procedurii de atribuire se realizează raportat la obiectul principal al contractului (furnizare 

de produse) şi în funcţie de pragul valoric prevăzut de lege pentru realizarea achiziţiei. 

Astfel, ca urmare a valorii totale estimate, fără TVA,  de 878.641,00 (opt sute saptezeci si opt de mii 

sase sute patruzeci si unu) lei, respectiv a depășirii pragului prevăzut în cadrul art 7 alin (1),  

realizarea achiziției se încadrează în prevederile art. 69 alin (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice. În acest sens, potrivit art. 69 alin (1) ” Autoritatea contractantă atribuie contractele de 

achiziţie publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu 

pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau 

licitaţie restrânsă”, pragul prevăzut la  art. 7 alin. (1) pentru produse fiind de 648.288 lei, fără TVA. 

Achiziția se va realiza pe loturi, în baza art. 141 alin. (1), (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice ” (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor 

de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul 

loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele achiziţiei.  

(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, 

adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi 

specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la 

sectoarele specializate ale IMM-urilor sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului. 

Potrivit  informațiilor precizate în caietul de sarcini, dimensiunea și obiectul loturilor se prezintă 

astfel: 
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Nr.crt. Loturi achiziții Cant. Preţ fără TVA 

1 
Pachete de produse alimentare pentru 

persoane defavorizate – Lot1 

Max 100 buc/ luna, 31 luni  

max. 100 x31 luni =  

max 3.100 buc. 

815.641,00 lei 

 

2 
Pachete sprijin pentru activităţile 

educaţionale – Lot 2 

max 50 buc/an 

max 50 buc x 3 ani = 

max.150 buc. 

  63.000,00 lei 

 

Configurarea pachetelor pe tipuri de produse, unităţi de măsură şi cantităţi este prevăzută în Anexa 2 a 

Caietului de sarcini, intitulată Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi. 

În acord cu preverile legale, împărțirea pe loturi s-a decis atât cu stabilirea obiectului fiecărui lot, 

pe baze cantitative, cât şi cu segmentarea pe categorii a achiziției aferente  celor două categorii de 

produse aferente celor două loturi. Împărţirea pe loturi se justifică şi pe considerentul realizării 

dezideratului de  facilitare a accesului intreprinderilor mici și mijlocii la procedurile de atribuire.  

Procedura de achiziţie aleasă va fi procedura de licitaţie deschisă în condiţiile prevăzute de art. 

69 alin (1) din Legea 98/2016.  

Alegerea procedurii de licitaţie deschisă se justifică şi pe fondul deciziei de derulare a procedurii de 

achiziţie intr-o singură etapă, cu depunerea  încă de la început a ofertei (propunerea tehnică şi 

financiară) şi cu furnizarea informațiilor preliminare privind îndeplinirea cerinţelor prevăzute în 

documentele achiziției. Prin alegerea acestui tip de procedură se va putea aplica principiul 

economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, datorită structurării clare a tipurilor de pachete, a cantităţii şi 

valorii acestora, a configurării tipurilor de pachete, a realizării graficului estimativ pentru livrarea de 

pachete şi respectiv a stabilirii criteriilor de calificare şi de atribuire astfel încât să nu fie necesare mai 

multe etape pentru finalizarea achiziţiei, ca în cazul licitaţiei restrânse. 

Nu se va utiliza etapa de licitație electronică.  

3.3. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare 

Criteriile de calificare, astfel cum sunt prevăzute la art. 163 din Legea nr. 98/2016, au ca 

scop demonstrarea potențialului tehnic și organizatoric al fiecărui operator economic 

participant la procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a 

îndeplini contractul și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în 

cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare. In vederea respectarii prevederilor art. 163 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica in 

cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie referitoare la: a) motive de 
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excludere a candidatului/ofertantului;   b) capacitatea candidatului/ofertantului”  coroborat cu art.59 

alin.(1) din HG nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 „In 

cazul in care autoritatea contractantă solicită indeplinirea de catre candidati a unor criterii de 

calificare, aceasta are obligatia de a introduce in SEAP/SICAP informatii referitoare la forma si 

conditiile in care se demonstreaza indeplinirea de catre operatorii economici a acestor criterii, 

precum si termenul in care estimeaza ca va finaliza verificarea indeplinirii criteriilor de calificare”. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea/entitatea 

contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire criterii privind capacitatea 

referitoare la:  

• capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

• situatia economică şi financiară 

• capacitatea tehnică şi profesională 

 

Cerinţele privind capacitatea se vor realiza prin raportare la fiecare lot în parte, fiind permisă 

atribuirea ambelor loturi aceluiaşi ofertant, în condiţiile întrunirii unui punctaj care il clasează pe 

primul loc pentru ambele oferte. 

În condiţiile art. 180 din  Legea 98/2016 privind achizițiile publice, atribuirea contractului de achiziţie 

presupune ca: ”(1) Atunci când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică/acord-

cadru pe loturi, autoritatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la 

fiecare lot în parte;  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate 

stabili cerinţele privind nivelul cifrei de afaceri minime anuale prin raportare la grupuri de loturi, în 

cazul în care este permisă atribuirea mai multor loturi aceluiaşi ofertant, iar contractele pentru 

acestea trebuie executate în acelaşi timp;  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ca o condiţie 

pentru posibilitatea atribuirii contractelor ce fac obiectul mai multor loturi aceluiaşi ofertant, 

autoritatea contractantă poate stabili cerinţele privind resursele tehnice şi/sau profesionale prin 

raportare la grupuri de loturi, atunci când utilizarea acestor resurse în cadrul contractelor se 

realizează simultan sau fac imposibilă alocarea aceleiaşi/aceloraşi resurse pentru mai multe 

contracte care se execută în acelaşi timp.” 

Autoritatea/entitatea contractantă  decide sa solicite urmatoarele criterii de calificare: 

A. SITUATIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI 

Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti 

sustinatori), pentru fiecare dintre cele două loturi, prezentare DUAE 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 
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(ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator) şi se regăseşte în Formularul 1, inclus în cadrul 

documentului ”Formulare 125895”, aferent documentației 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 2  ”Declarație privind neincadrarea in situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 

si 167 din Legea nr. 98/2016” – inclus în  cadrul documentului ”Formulare 125895” -  aferent 

documentației 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. 
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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. 

  B. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE 

Autoritatea/entitatea  contractantă solicită ofertantilor prezentare DUAE 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 
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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”. 

 

C. SITUAŢIA ECONOMICA ŞI FINANCIARA: 

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 
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valoarea estimată totală a lotului pentru care se depune oferta, pentru fiecare an de activitate, 

respectiv 407.821,00 (patru sute sapte mii opt sute douăzeci si unu) lei pentru Lotul 1 si 31.500,00 

(treizeci şi unu mii cinci sute) lei pentru Lotul 2.  Completarea DUAE se va realiza de către 

operatorii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Completarea se 

va face in lei.  

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza 

a fi prezentate la solicitarea autoritatii/entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I 

în urma  finalizării evaluării ofertelor: 

 Bilantul contabil din anii 2017,2018, vizat si inregistrat de organele competente  (Documente 

din care sa reiasa cifra de afaceri pe ultimii 2 ani) 

 

Justificarea cerinţei: 

Cerința este justificată  pentru evitarea riscului neîndeplinirii contractului de achiziţie din cauza 

lipsei capacităţii financiare a ofertantului. 

D. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

 Autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantilor (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti 

sustinatori) prezentare DUAE din care să reiasă că: 

1. 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,  respectiv în sumă totală de minim 815.641,00  

(opt sute cincisprezece mii şase sute patruzeci şi unu) lei pentru Lotul 1 şi de minim 

63.000,00  (şaizeci şi trei de mii) lei pentru Lotul 2. Numărul maxim de contracte ce pot fi 

cumulate pentru calculul valorii menţionate anterior nu poate depăşi 3 (trei) contracte. 

2. furnizorii 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) 

Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completare DUAE, 

urmează a fi prezentate la solicitarea autoritatii/entităţii contractante, doar de catre ofertantul clasat 

pe locul I în urma  finalizării evaluarii ofertelor: 
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 contracte de furnizare/livrare produse similare cu cele vizate prin procedura de atribuire în 

valoare cumulată cel puţin egală cu valoarea totală a  contractului de achiziţie,   respectiv în 

sumă totală de minim 815.641,00  (opt sute cincisprezece şase sute patruzeci şi unu) lei 

pentru Lotul 1 şi de minim 63.000,00  (şaizeci şi trei de mii) lei pentru Lotul 2, 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 plăţii 

 

 Documente financiar-contabile, alte documente care probează deținerea autoturismului sau 

capacitatea de transport la dispoziția ofertantului în cantitățile și în condițiile solicitate 

pentru asigurarea calității produselor.  

Justificare:  

- A fost solicitată această cerință pentru ca ofertantul să demonstreze că are capacitatea tehnică de a 

presta furnizarea produselor care fac obiectul prezentei achiziții la un standard de calitate 

corespunzător, cu încadrare în cantităţile şi la termenele solicitate de  autoritatea/entitatea 

contractantă. 

Conform art. 178 alin (1) din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice „autoritatea contractantă 

are dreptul de a stabili prin documentele achiziţiei, cerinţe privind capacitatea tehnică şi 

profesională care sunt necesare şi adecvate pentru a se asigura că operatorii economici deţin 

resursele umane şi tehnice şi experienţa, necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la 

un standard de calitate corespunzător”.   

Cerința este justificată  întrucât autoritatea/entitatea contractantă doreşte să se asigure că ofertantul 

poate furniza/livra produsele solicitate cu respectarea cantităţilor, termenelor şi cerinţelor de calitate 

asumate prin contract atât pentru Lotul 1, cât și pentru Lotul 2. 

3.4. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi 

In conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 

„Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic (...), autoritatea 

contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: 

a) preţul cel mai scăzut; 

b) costul cel mai scăzut; 

c) cel mai bun raport calitate-preţ; 

d) cel mai bun raport calitate-cost.” 
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Potrivit alin.(31) Autoritatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in situatia 

in care achizitioneaza produse, servicii sau lucrări a caror valoare estimata a contractului nu 

depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin. (1)." 

Având în vedere că valoarea estimată a contractului de furnizare pachete de produse depășește 

pragul prevăzut la art. 7 alin (1) lit  b) de 648.288 lei,  autoritatea/entitatea contractantă decide să 

aplice drept criteriu de atribuire ”cel mai bun raport calitate-preț”. 

Potrivit art. 187 alin (4) și respectiv  în sensul alin. (3) lit. c) şi d) ”cel mai bun raport calitate-preţ se 

determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în 

legătură cu obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.”  

Criteriul „cel mai bun raport calitate-pret”  se atribuie pe baza următorilor factori de evaluare: 

3.4.1. FACTORI DE EVALUARE – PUNCTAJ   

LOT 1 – pachet tip 1 -  „Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane 

defavorizate” 

 

A.Prețul ofertei: 60 puncte 

 Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

 pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 60 

puncte; 

 pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:  

PO = (preț minim/preț n) x 60 unde: 

Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie; 

Preţ n – reprezintă preţul ofertei n. 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), 

prevăzute în formularul de ofertă. 

Justificarea alegerii factorului de evaluare: Factorul de evaluare „preţul ofertei” se justifică pe 

fondul importanţei încadrării în resursele financiare aprobate prin proiect. 

B. Personal asigurat de furnizor pentru distribuirea pachetelor la domiciliul persoanelor din 

grupul ţintă: 10 puncte 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Personal asigurat de furnizor pentru distribuirea 

pachetelor la domiciliul persoanelor din grupul ţintă” se acordă astfel: 
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Nr. persoane 1 2 ≥3 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  maxim 10 puncte 

 

Punctajul maxim 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.  

Justificarea alegerii factorului de evaluare „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. 

 

C. Modalitatea de ambalare a produselor in cadrul pachetelor: 10 puncte 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Modalitatea de ambalare a produselor in cadrul 

pachetelor” se acordă astfel: 

Modalitate de ambalare Vrac Pachete cu 

produse ambalate 

în cantităţi mai 

mari de 1 kg/1l /1 

bucata, dupa caz  

Pachete cu produse 

ambalate în cantităţi  

de maxim 1 kg/1l/ 

1bucata, dupa caz 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  maxim 10 PUNCTE 

 

Punctajul maxim se acordă pentru ambalarea produselor din cadrul pachetelor în cantităţi de maxim 1 

kg/1l/ 1bucata, dupa caz. Cantităţile şi unităţile de măsură pentru produsele din cadrul pachetelor sunt 

prevăzute în caietul de sarcini - Anexa 2 – Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi. 

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.  
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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. 

Ambalarea produselor în cantităţi reduse urmăreşte să contribuie la asigurarea următoarelor funcţii: 

- functia de conservare si de protectie a produselor; 

- functii în relatie cu manipularea, păstrarea şi transportul produselor în condiţii de asigurare a 

calităţii acestora. 

 

D. Perioada de valabilitate a produselor: 10 puncte  

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de valabilitate a produselor” se acordă astfel: 

Perioada de valabilitate a produselor min.50% din 

perioada de 

valabilitate a 

produsului 

51-69% 

din perioada 

de valabilitate 

a produsului 

≥70% 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  maxim 10 PUNCTE 

 

Punctajul maxim 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.  

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. 
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E. Caracteristici calitative produse alimentare (din cadrul pachetului de produse alimentare pentru 

persoanele defavorizate – Lot 1): 10 puncte  

Punctajul pentru factorul de evaluare „Caracteristici calitative produse alimentare” se acordă 

astfel: 

Nr.

crt. 

DENUMIRE 

PRODUS 
Caracteristici produse – PUNCTAJ 

 

1. 
 

FĂINĂ 

Faină alba superioara 3 nule (tip 

000) 

Alte tipuri de făină calitate 

inferioara 

2 puncte 0 puncte 

 

2. 
 

CARNE 

PORC 

Carne calitate superioara: pulpa, 

spata, ceafa, cotlet, muschi 

Carne calitate inferioara 

2 puncte 0 puncte 

3. BRÂNZĂ Continut grasime – min. 20% Continut grasime  < 20% 

2 puncte 0 puncte 

4. LAPTE Continut grasime – min. 3,5% Continut grasime < 3,5% 

2 puncte 0 puncte 

5. 

 
UNT Continut grasime – min. 80% Continut grasime < 80% 

2 puncte 0 puncte 

TOTAL PUNCTAJ                          maxim 10 PUNCTE 
 

Punctajul se acordă doar pentru produsele selectate în cadrul factorului de evaluare (făină, carne de 

porc, brânză, lapte, unt), întrucât acestea sunt considerate de  importanţă sporită pentru asigurarea 

necesarului nutritiv al persoanelor din grupul ţintă. 

 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.  
 

În concluzie, factorii de evaluare şi punctajul aferent ofertei sunt: 

 

Nr.crt. FACTORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

MAXIM 

A. PRETUL OFERTEI 60 

B. NUMAR PERSONAL ASIGURAT DE  FURNIZOR PENTRU 

DISTRIBUIREA PACHETELOR LA DOMICILIUL 

PERSOANELOR DIN GRUPUL ŢINTĂ 

10 

C. MODALITATEA DE AMBALARE A PRODUSELOR ÎN CADRUL 10 
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PACHETELOR 

D. PERIOADA DE VALABILITATE A PRODUSELOR 10 

E. CARACTERISTICI CALITATIVE PRODUSE ALIMENTARE 10 

TOTAL PUNCTAJ 100 

 

Stabilirea ofertei câstigătoare se va realiza prin clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a 

punctajului total obținut.   

3.4.2. FACTORI DE EVALUARE – PUNCTAJ   

LOT 2 – pachet tip 2 -  „Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale” 

 

A.Prețul ofertei: max. 60 puncte 

 Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

 pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 60 

puncte; 

 pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:  

PO = (preț minim/preț n) x 60 unde: 

Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie; 

Preţ n – reprezintă preţul ofertei n. 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), 

prevăzute în formularul de ofertă. 

Justificarea alegerii factorului de evaluare: Factorul de evaluare „ preţul ofertei” se justifică pe 

fondul importanţei încadrării în resursele financiare aprobate prin proiect. 

B.  Garanţie comercială produse: max. 20 puncte  

 

Nr.crt. 

 

DENUMIRE PRODUS 

Perioada de garanţie certificată de comerciant/puncte 

acordate 
30 zile 60 zile 90 zile 

1. UNIFORMA ŞCOLARA 

0 puncte 

 

10 puncte 

 

20 puncte 

 

 

2. 
ÎNCALTAMINTE – 

PANTOFI 

3. ÎNCALTAMINTE – 

GHETE 

4. GEACĂ IARNĂ 

TOTAL PUNCTAJ maxim 20 PUNCTE 
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Punctajul se acordă doar pentru produsele selectate în cadrul factorului de evaluare (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. 

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..  

 

C. Termen/Perioada de înlocuire și retur gratuit produse furnizate conform comenzilor: max. 

20 puncte  

Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen/perioada de înlocuire și retur gratuit produse 

furnizate  conform comenzilor” se acordă astfel: 

Termen/perioada de înlocuire 

și retur gratuit produse 

furnizate conform comenzilor 

Neacordare 

perioada de 

înlocuire 

produse 

conforme 

Acordarea unui 

termen de 30 de 

zile pentru 

inlocuirea de 

produse 

conforme 

Acordarea unui 

termen de 60 de 

zile pentru 

inlocuirea de 

produse conforme 

Nr. puncte acordate 0 puncte 10 puncte 20 puncte 

Total punctaj maxim 20 PUNCTE 

 

Punctajul maxim 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. 

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 
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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 pentru un trai decent resimţite la nivelul grupului ţintă.  

 

 

În concluzie, factorii de evaluare şi punctajul aferent ofertei sunt: 

 

Nr.crt. FACTORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

MAXIM 

A. PRETUL OFERTEI 60 

B. GARANTIE COMERCIALA PRODUSE 20 

C. TERMEN/PERIOADA DE ÎNLOCUIRE SI RETUR GRATUIT  

PRODUSE FURNIZATE CONFORM  COMENZILOR 

20 

TOTAL PUNCTAJ 100 

 

Este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj în urma 

aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate–preț". 

 

Oferta care este declarată câştigătoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie să îndeplinească 

toate specificaţiile tehnice minime obligatorii, așa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini. 

În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de preţ 

(câștigător fiind ofertantantul cu preţul cel mai mic). 

Atribuirea se realizează în funcţie de cerinţele caietului de sarcini și ținând cont de obiectul 

contractului, de gradul de particularizare și adaptare a activităților la furnizarea diferitelor tipuri de 

produse ( alimentare/nealimentare) și al contractării pe o perioadă îndelungată de timp (31 luni, 

respectiv 3 ani). Utilizarea factorilor selectați reflectă importanța caracteristicilor calitative/tehnice ale 

produselor și a corelației între preț și capacitatea firmei de a furniza/livra produse de calitate, 

considerate necesare pentru reducerea riscurilor relaţionate cu: valabilitatea produselor alimentare, 

caracteristicile calitative ale produselor alimentare, ambalarea pentru facilitarea păstrării alimentelor 

în condiţii de securitate pentru consumator, reducerea riscurilor de manipulare, distribuire şi 

depozitare în condiţii improprii de calitate, cu asigurarea condiţiilor pentru reducerea solicitării fizice 

determinată de distribuirea unui număr ridicat de produse cu o greutate mare (Ex.: număr max. 100 

pachete/lună cu o greutate de min 50 kg/pachet - în funcţie de comanda făcută de autoritatea/entitatea 

contractantă).  
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Utilizarea factorilor de evaluare în cazul pachetului de sprijin pentru activităţile educaţionale – Lot 2, 

reflectă importanţa încadrării în valorile estimate pentru pachetele de produse, cu asigurarea unui 

nivel calitativ conform cu specificațiile produselor furnizorului și respectiv cu asigurarea posibilității 

de înlocuire a produselor care din diverse motive nu se potrivesc beneficiarilor, astfel încât realizarea 

achiziției să contribuie la satisfacerea nevoilor materiale esenţiale pentru un trai decent resimţite la 

nivelul grupului ţintă, conform obiectivelor proiectului.  

 

4. Modalitatea de achiziție 

 

Autoritatea/entitatea contractantă foloseste ca resurse umane pentru efectuarea achizitiei: 

resursele proprii de care dispune la nivelul institutiei. Având în vedere faptul că prin 

documentaţia tehnică şi prin caietul de sarcini au fost stabilite clar specificaţiile tehnice 

considerăm că procedura de achiziţie va putea fi gestionată în bune condiţii. Procedura de 

achiziţie poate fi organizată cu resursele personale interne intrucât personalul implicat in 

realizarea achiziţiei deţine experienţa profesională în realizarea de achiziţii şi în 

managementul proiectelor derulate din fonduri europene.  

5. CONTRACTUL 

5.1. Tipul de contract propus  

TIPUL DE CONTRACT PROPUS este contract de furnizare produse,  in conformitate cu prevederile 

art. 3 lit.b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice „achiziţie sau achiziţie publică  - achiziţia 

de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziţie publică  de către una 

ori mai multe autorităţi contractante de la operatori economici desemnaţi de către acestea, indiferent 

dacă  lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public”. 

5.2. Modalitatea de implementare a contractului 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI: Contractul de furnizare are ca 

obiect achizitia de pachete de produse, respectiv pachete de produse alimentare pentru persoane 

defavorizate – Lot1; pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – Lot 2, cu următoarele coduri 

CPV: 15897300-5,  Pachete de alimente (Rev.2), 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole 

de voiaj şi accesorii; 39162110-9, Rechizite şcolare. 

Atribuirea contractului se realizează în temeiul art. 180 alin.(1) din Legea 98/2016 prin care se 

reglementează că: ”Atunci când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică/acord-

cadru pe loturi, autoritatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la 

fiecare lot în parte.” 

Potrivit art. 141 alin. (4) din Lege, în cazul atribuirii pe loturi a contractelor de achiziţie publică 

“autoritatea contractantă precizează în anunţul de participare dacă ofertele pot fi depuse pentru 

unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.”  



 

 

 

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE  ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ! 
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 

MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

Depunerea documentelor de achiziţie se va realiza pentru fiecare lot in parte.  

In eventualitatea în care un ofertant este declarat câştigător pentru ambele loturi, în calitate de  

autoritate/entitate contractantă, Asociaţia „Înapoi la muncă” îşi rezervă  dreptul de a decide 

atribuirea contractului/contractelor şi respectiv de a atribui cele două loturi aceluiaşi ofertant.  

 

CONDIȚII COMERCIALE PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI: 

Termen de solicitare a comenzii: până la data de 20 (douăzeci) a lunii curente, începând cu luna 

semnării contractului. Dacă data de 20 (douăzeci) corespunde unei zile nelucrătoare, comanda se va 

realiza de preferință in prima zi lucrătoare, anterioară acestei date. 

Termen de livrare: până la data de 10 (zece) a lunii următoare in care a fost inițiată comanda. Daca 

data de 10 (zece) corespunde unei zile nelucrătoare, livrarea se va realiza de preferință, in prima zi 

lucrătoare, anterioară acestei date. 

Locul de livrare al produselor: Comuna Beştepe, Judeţul Tulcea, Regiunea Sud-Est 

Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al produselor, respectiv la domiciliul beneficarilor 

proiectului. 

Dacă in urma recepționării produselor, furnizorul nu își îndeplinește, din culpa sa, obligaţiile asumate 

prin contract, pentru oricare din specificațiile tehnice care se constată ca abateri, produsele se 

returnează. Furnizorul va suporta toate costurile aferente returnării și înlocuirii produselor 

necorespunzătoare, beneficiarul neputând fi considerat, în vreun fel responsabil pentru cheltuielile 

respective. 

 

5.3. Mecanisme de plată și penalități 

MECANISMELE DE PLATĂ ÎN CADRUL CONTRACTULUI: 

 Modalitate de plata: prin virament, in contul  bancar al ofertantului, care va fi indicat in  

contractul de furnizare, în baza facturii emise de către  furnizor pentru produsele furnizate/livrate. 

 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termen de 30 zile de la acceptarea 

la plată a facturii emise de către furnizor. 

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci furnizorul are dreptul de a suspenda/amâna furnizarea produselor până la remedierea 

situaţiei.  

 Plata facturii se va face după intocmirea “Procesului verbal de receptie a produselor”  

semnat de către furnizor și avizat de către reprezentantul entităţii/autorităţii contractante in vederea 

efectuării plăţii. 



 

 

 

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE  ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ! 
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 

MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

 Preţul contractului ramâne ferm pe toata durata contractului.  

STABILIREA PENALITĂŢILOR  

Stabilirea penalităţilor se realizează pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale. 

 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 

contract, atunci autoritatea/entitatea contractantă este îndreptăţită de a deduce din preţul contractului, 

ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de intarziere din valoarea 

produselor ce trebuie furnizate. 

 În  cazul în care autoritatea/entitatea contractantă nu onorează facturile în termen de 30 de zile 

de la expirarea perioadei convenite (pentru plata facturii), atunci acesta are obligaţia de a plăti ca 

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de intarziere din plata neefectuată.   

Mentionăm că la calcularea penalitatilor, ca suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,03% 

pe zi de intarziere s-au luat in calcul urmatoarele prevederi legale: 

 art. 3 alin (21) , alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda 

legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar aprobata prin Legea 

nr. 43/2012 „(21) În raporturile dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţile 

contractante, dobânda legală penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de 

referinţă plus 8 puncte procentuale.”, „(4) Nivelul ratei dobânzii de referinţă a 

Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, prin grija Băncii Naţionale a României, ori de câte ori nivelul ratei dobânzii de 

politică monetară se va modifica.” 

 Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României începând cu 

ianuarie 2019  este de 2,50% pe an.” 

 Art. 6 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 72/2013 – privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani 

rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi 

contractante „Art. 6. Termenul legal de plată. (1) Autorităţile contractante execută 

obligaţia de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate cu 

profesionişti cel târziu la: a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau 

a oricărei altei cereri echivalente de plată; b) 30 de zile calendaristice de la data 

recepţiei bunurilor sau prestării serviciilor, dacă data primirii facturii ori a unei 

cereri echivalente de plată este incertă sau anterioară recepţiei bunurilor sau 

prestării serviciilor; c) 30 de zile calendaristice de la recepţie sau verificare, dacă 

prin lege sau prin contract se stabileşte o procedură de recepţie ori de verificare 

pentru certificarea conformităţii mărfurilor sau serviciilor, iar autoritatea 

contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepţiei sau 

verificării ori anterior acestei date. (2) Procedura de recepţie sau verificare 

prevăzută la alin. (1) lit. c) nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data 

primirii bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepţie, în cazuri justificate în mod 
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obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de recepţie sau 

verificare poate avea o durată mai mare de 30 de zile calendaristice, dacă sunt 

stabilite expres în contract şi în documentaţia achiziţiei atât termenul de recepţie, cât 

şi motivele obiective, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, în sensul art. 

12. (3) Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice 

clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de 

nulitate absolută.” 

 Art. 14 si 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2013 „Art. 14. Clauze calificate de lege ca 

abuzive. Sunt calificate ca abuzive, neifind necesară verificarea existenţei 

circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, 

clauzele contractuale care: a) exclud posibilitatea aplicării de dobânzi penalizatoare 

sau stabilesc dobânzi penalizatoare inferioare dobânzii legale penalizatoare; b) 

fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor; c) 

prevăd un termen mai mare de la care creanţa produce dobânzi decât cel prevăzut la 

art. 3 alin. (3) sau, după caz, la art. 6 şi art. 7 alin. (1); d) fixează, în contractele 

dintre profesionişti şi autorităţi contractante, un termen de plată mai mare decât cel 

prevăzut la art. 7 alin. (1); e) elimină posibilitatea plăţii de dauneinterese 

suplimentare; f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii. Art. 15. 

Sancţiuni. (1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută”. 

 Potrivit informaţiilor publicate de Banca Naţională a României pe site-ul propriu, nivelul ratei 

dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României începând cu ianuarie 2019  este de 2,50% pe an. 

La acest nivel al ratei dobânzii de referinţă se adaugă 8 puncte procentuale, rezultând o dobândă 

penalizatoare de 10,50 la sută pe an, ceea ce înseamnă, la un număr de 365 zile pentru un an 

calendaristic, un nivel al dobânzii penalizatoare de 0,0288 la sută pe zi, nivel minim pentru o 

autoritate/entitate contractantă. În ipoteza nesocotirii acestui minim legal, art. 14 lit. a) din Legea nr. 

72/2013 sancţionează cu nulitatea absolută clauza nelegală (care stabileşte dobânzi penalizatoare 

inferioare dobânzii legale penalizatoare), drept pentru care autoritatea/entitatea contractantă a hotărât 

ca obligaţia de a plăti penalităţi (cu respectarea principiului tratamentului egal) să se realizeze astfel: 

 pentru autoritatea/entitatea contractantă: sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe 

zi de intarziere din plata neefectuată, 

 pentru furnizor: o cotă procentuală de 0,03% pe zi de intarziere din valoarea furnizării 

neprestate. 

5.4. Alocarea riscurilor şi măsuri de gestionare a riscurilor. 

Riscul de furnizare de produse neconforme include elemente care se referă la posibilitatea 

nerespectării contractului la standardele de calitate prevăzute în caietul de sarcini, la standarde de cost 

în sensul depăşirii bugetului sau orice alte tipuri de riscuri. 

 Astfel, faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al furnizorului pe întreaga 

perioadă de derulare a contractului de achiziţie publică, autoritatea/entitatea contractantă și-a luat 

măsura de prevenire a riscurilor prin constituirea garantiei de buna executie. 
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 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. 

6. Obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare 

contribuie contractul de achiziţie 

Achiziţia publică aferentă contractului pentru furnizare pachete de produse se realizează în 

cadrul 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. 

Finanțarea proiectului se realizează în cadrul Programului Operaţional Capital Uman pentru  

Obiectivul Specific 4.2 „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”.  

Programul este completat cu aspecte specifice mecanismului şi teritoriului ITI Delta Dunării,  

fiind în concordanţă cu prevederile Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.  

Proiectul vizează comunitățile marginalizate din acest areal, având la bază o abordare 

integrată fundamentată pe nevoile specifice locale. 

Proiectul contribuie la indeplinirea OS 4.2 al AP4, OT 9, PI 9.ii si a rezultatelor asteptate ale 

acestuia intrucât contribuie la reducerea numarului de persoane aflate in risc de sărăcie şi de 
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excluziune socială din comunitatea marginalizata din cadrul UAT Bestepe, precum şi a Obiectivelor 

sectoriale 4.3.1.1., 4.4.1.1., 4.4.1.3., 4.5.1.1., 4.5.1.2., 4.5.1.2., corespunzatoare Domeniilor Sanatate, 

Educatie si respectiv Incluziune si protectie sociala, cuprinse in cadrul Pilonului IV, din Obiectivul 

strategic 2 (OS2) al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii. 

 
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) şi la asigurarea resurselelor materiale necesare participării la actul 

educațional (corespunzător Lotului 2).  

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). În acest sens, achiziția publică contribuie la realizarea 

Obiectivului specific 2 – Acordarea de sprijin pentru creşterea accesului la educaţie şi reducerea 

abandonului şcolar (învăţământ preşcolar şi şcolar) prin acordarea de pachete de sprijin pentru 

participarea la activităţile educaţionale.  

Achiziţia publică se subsumează Obiectivului general al proiectului – dezvoltarea şi 

implementarea de măsuri integrate de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 

de excluziune socială, respectiv implementării măsurii de intervenţie în domeniul educaţiei.  

Pe plan naţional, achiziţiile contractului se subsumează domeniului educaţiei şi domeniului 

incluziunii şi protecţiei sociale pentru îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional primar şi preşcolar 

și pentru îmbunătăţirea rezultatelor sociale prin creşterea relevanţei şi a eficacităţii programelor de 

protecţie socială ca măsură complementară furnizării serviciilor medico-sociale.  
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