Sistemul Electronic de Achizitii Publice

furnizare alimente
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna
Cod de identificare fiscala: 9832041; Adresa: Strada: Presei, nr. 8/A; Localitatea: Sfantu Gheorghe; Cod NUTS: RO123 Covasna; Cod postal:
520064; Tara: Romania; Persoana de contact: Imre Tokos; Călin-Ioan SALE-ROTH; Telefon: +40 267314660-133/134/150; Fax: +40
267314660/+40 267311415; E-mail: sale-roth_calin@protectiasociala.ro; tokos_imre@protectiasociala.ro;; Adresa internet: (URL)
www.protectiasocialacv.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: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100136974
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Protectie sociala

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
furnizare alimente
Numar referinta: 9832041_2022_PAAPD1330227

II.1.2) Cod CPV principal
15000000-8 Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizare zilnică de alimente, grupate în 5 loturi pentru a căror contractare se pot depune oferte ptr. 1 lot sau pentru 5
loturi sau ptr. combinații ale acestora, la centrele rezidențiale aflate în subordinea DGASPC Covasna, de pe raza județului Covasna,
până la sfarsitul lunii mai 2023. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor este de 12 zile. Autoritatea contractantă va raspunde în mod consolidat, clar și complet, tuturor solicitărilor
de clarificări sau de informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, cu condiția ca solicitările de
clarificări sau de informații suplimentare să fi fost adresate de către OE în termenul prevăzut la secțiunea I.3 din Fișa de date,
respectiv cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 170489,48 si 2045871,56; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 5

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Diverse produse alimentare- lot 1-

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15000000-8 Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
03142100-9 Miere naturala (Rev.2)
03142500-3 Oua (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
conform Caietului de sarciniconform Caietului de sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al
DGASPC Covasna.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 47546,38 si 570555,99; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare
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II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Carne și produse din carne- lot 2-

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15100000-9 Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
conform Caietului de sarciniconform Caietului de sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al
DGASPC Covasna.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 46326,28 si 555914,69; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-
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II.2.1) Titlu
3 Legume și fructe proaspete-lot 3-

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
conform Caietului de sarciniconform Caietului de sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al
DGASPC Covasna.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 34829,96 si 417959,10; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
4 Lapte și produse din lapte- lot 4-

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
conform Caietului de sarciniconform Caietului de sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al
DGASPC Covasna.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 25811,76 si 309740,79; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
5 Pâine și produse de panificație- lot 5-

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15810000-9 Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:
conform Caietului de sarciniconform Caietului de sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizarea de alimente, conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru asigurarea hranei beneficiarilor sistemului de protecție al
DGASPC Covasna.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 15975,10 si 191700,99; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 12; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art.164, art. 165, art.
167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Neîncadrarea în situațiile prevăzute de dispozițiile art.164, art. 165,
art. 167 din Legea nr. 98/2016 va fi declarată de ofertanți, terți susținători și subcontractanți, odată cu DUAE. Operatorii economici
au obligația completării direct în SEAP a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a
neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de
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ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informațiile aferente situației lor. DUAE va fi completat direct în SEAP în secțiunea
dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. Ofertanții clasați pe primele trei locuri după
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile fac dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin prezentarea, la
solicitarea autoritătii contractante, de informații și documente.
2. Ofertanţii nu trebuie sa se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59,
art.60 din Legea nr. 98/2016, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a
celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derularea procedurii – Formularul nr. 5 - va fi prezentată de ofertanți, terți
susținători și subcontractanți, odată cu DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) , sunt următoarele: Mária VASS director general, Erika BALÁZS - director general adjunct economic, Katalin Melinda SZÁSZ - director general adjunct, Magdolna
POPA - șef serviciu economic, finanțe contabil, Vasile IACOB - șef birou juridic, Mária VAJDA - inspector, Imre TÓKOS - consilier
achiziții publice, Ervin-Lászlo - consilier achiziții publice, Robert-Dan ANDRIESCU - referent de specialitate, Terezia VARGA consilier juridic, Călin-Ioan SALE-ROTH - consilier achiziții publice. Operatorii economici au obligaţia completării direct in SEAP a
DUAE (inclusiv pentru asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători), ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a
îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
cu infor-matiile aferente situatiei lor. DUAE va fi completat direct in SEAP în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja
configurat de autoritatea contractantă, iar documentele depuse vor fi semnate cu semnătură electroni-că extinsă, bazată pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice
disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii econo-mici înregistraţi. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv
pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
3. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească lipsa datoriilor restante la bugetul consolidat al statului și la bugetul
local la momentul prezentarii ofertei.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: prin documente prezentate de operatorii economici situați pe
primele trei locuri:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
b) 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;
c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
d) alte documente edificatoare, după caz.
Pentru ofertanții străini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia
sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local,
în conformitate cu legislația din țara de rezidență.
Operatorii economici au obligaţia completării direct în SEAP a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca
primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare
DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informațiile aferente situației lor. DUAE va fi completat direct în
SEAP în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă, iar documentele depuse vor
fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
în condiţiile legii şi încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici
înregistraţi. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia
ca inacceptabilă. Nedepunerea odată cu oferta a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător, din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, poate face
obiectul unei solicitări de clarificare.
Ofertanţii trebuie să dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate) în
conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență a acestora. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o
formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți, nu se află în niciuna dintre
situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Ofertantul dovedește forma de înregistrare în condițiile legii din
țara de rezidență, din care să rezulte că este legal constituit, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Operatorii economici au obligaţia
completării direct în SEAP a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/sub-contractanţi/terţi susţinători), ca primă dovadă a neîncadrării în
situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil
la adresa www.anap.gov.ro) cu informațiile aferente situației lor. DUAE va fi completat direct în SEAP în secțiunea dedicată a
procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă, iar documentele depuse vor fi semnate cu semnătură
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi
încărcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.
Ofertanții clasați pe primele trei locuri, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, fac dovada capacităţii de
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exercitare a activitații profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezen-tarea, la solicitarea autorității
contractante, a certificatului ONRC sau pentru ofertanții străini a documentului echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care
a fost emis, însotit de traducerea în limba română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați). Documentele privind
capacitatea de exercitare a activității profesionale nu pot fi prezentate în favoarea ofertantului de către eventualii subcontractanți
și/sau de către terții susținători; în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligația de a demonstra îndeplinirea
cerințelor pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,2,3,4,5
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la
data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii de furnizare alimente, în valoare de minim valoarea estimată pe 12 luni a
lotului/loturilor pentru care depune o ofertă. - Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale,
Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria
răspundere completată.
Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în
DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertanții aflați pe primele trei locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate
adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la:
i. procese verbale de recepție/acceptanță a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă
următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării
ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu
livrările efectuate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.
2.) Loturile: 1,2,3,4,5
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Operatorii economici trebuie să dețină mijloace de transport cu autorizație sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport marfă
de origine animală/nonanimală, supuse supuse controlului sanitar-veterinar, în funcție de tipul produselor, conform Ordinului nr.
57/2010 respectiv Ordinul nr. 111/2008, ale Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, autorizație
valabilă pe toată perioada contractului. - Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi
prezentate de Ofertanții aflați pe primele trei locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea
informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ: O declaraţie cu privire la mijloacele de transport la dispoziţia operatorului economic
care prestează servicii pentru executarea contractului; Copii ale autorizațiilor sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport
enumerate în declarația maisus menționată.
3.) Loturile: 1,2,3,4,5
Proportia de subcontractare
În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze
o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie
să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. - Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea
îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici)
trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată
de DUAE (răspuns).
4.) Loturile: 1,2,3,4,5
Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate
Esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate NUMAI PENTRU LOT NR. 1 - DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE În vederea demonstrării capacității de a livra produse de calitatea I, similare celor care fac obiectul achiziției și pentru a putea realiza
verificări ulterioare ale produselor livrate (managementul post contractare), Ofertantul va transmite fotografii descriptive conform
celor precizate în caietul de sarcini aferent Lot nr. 1. - Fotografiile descriptive vor fi încărcate în cadrul propunerii tehnice, vor fi color
și vor fi realizate astfel încât să pună în evidență produsul în ansamblu și eticheta produsului, din care să reiasă descrierea
produsului, destinația acestuia, compoziția, condițiile de păstrare și manipulare, producător/țara de origine, unitatea de măsură, etc.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu
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III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

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
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Achizitia implica incheierea unui acord-cadru: Da
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 3
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani: -

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

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 achizitiile publice: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 31.03.2022 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 01.07.2022
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.03.2022; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate 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
Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de
fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisă prin SEAP . În situația în care doi sau mai mulți operatori economici ale căror
oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic și economico-financiar de către autoritatea contractantă, au
același preț, fiind clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de preț, prin
SEAP. Operatorii economici au dreptul sa îmbunătățească prețul ofertat anterior, urmând ca oferta care conține noul preț cel mai scăzut
să fie declarată câstigătoare. Dacă, după aplicarea pașilor prevăzuți anterior, doi sau mai mulți operatori economici ale căror oferte au
același preț sunt clasate pe primul loc, va fi declarată câștigătoare oferta nouă, depusă prima după transmiterea solicitării conform datei și
orei înregistrate în SEAP.

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; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Remediile și căile de atac se vor formula conform Legii nr. 101/2016, art.6 și art.8

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
DGASPC Covasna
Adresa: str. Presei, nr.8/A, CP 520064, mun.Sft.Gheorghe, jud.Covasna; Localitatea: Sfantu Gheorghe; Cod postal: 520064; Tara:
Romania; Telefon: +40 267314660; Fax: +40 267314660; E-mail: tokos_imre@protectiasociala.ro; sale-roth_calin@protectiasociala.ro;
varga_terezia@protectiasociala.ro; Adresa internet: (URL) http://www.protectiasocialacv.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.02.2022
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