Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Contract de furnizare produse Protectie COVID 19

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Cod de identificare fiscala: 9899076; Adresa: Strada Vasile Lupu, Nr. 57A; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700309;
Tara: Romania; Persoana de contact: str.V Lupu, nr.57A; Telefon: +40 232272122; Fax: +40 232240088; E-mail:
dgaspc.achizitii@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.dasiasi.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

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

I.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala
Protectie sociala

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Contract de furnizare produse Protectie COVID 19
Numar referinta: -

II.1.2) Cod CPV principal
35113200-1 Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizare produse protectie COVID 19 Centre Copii, Centre Adulți și CPV Mircesti impartit in 4 loturi

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 41736,48
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 35113200-1 Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
sediul DGASPC Iasisediul DGASPC Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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 IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice

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

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

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

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

Sectiunea V: Atribuirea contractului
Se atribuie un contract/un lot: Da

V.2) Atribuirea contractului
Contract de furnizare produse Protectie COVID 19
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
25007 / 14.09.2020

V.2.2) Informatii privind ofertele
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Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
SC INFO TRUST SRL
Cod de identificare fiscala: 16370727; Adresa: Mun. Barlad,str. Suceava,nr.8; Localitatea: Barlad; Cod NUTS: RO216 Vaslui; Cod postal:
731163; Tara: Romania; Telefon: +40 740121260; Fax: +40 235418887; E-mail: gina@info-trust.ro; Adresa internet: (URL) www.infotrust.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 45792
Valoarea totala a contractului/lotului: 41736,48
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
-

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) http://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: -

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

VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2020
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Anexa D1 - Achizitii publice generale
Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicare prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare in conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE
• Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare adecvata ca raspuns la
• Extrema urgenta determinata de evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta si în conformitate cu
conditiile stricte prevazute de directiva

3. Explicatie
Produsele protecție COVID 19 măști de protecție respiratorii individuale, viziere, mănuși de examinare sunt necesare pentru respectarea
prevederilor legale în vigoare :
o H.G. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile ce se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID, Anexa 1, actualizată .
o Ordinului nr. 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de
testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății.
o Protocol recomandări pentru serviciile sociale aplicabile în perioada stării de alertă generată de epidemia COVID 19.
Produsele solicitate sunt necesare pentru asigurarea sănătății și securitații în muncă a personalului din Centrele de servicii sociale din
subordinea D.G.A.S.P.C. Iași implicat în eforturile de limitare a virusului și de evitare a răspândirii acestuia.
Specificul activității instituției și necesitatea interacțiunii dintre salariați și beneficiari, ca urmare a exercitării raporturilor de muncă.
Având în vedere că produsele solicitate :
o sunt utilizate într-un ritm alert;
o salariații utilizează zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi (în cazul măștilor) produse de protecție COVID 19 ;
o nevoia constantă de a achiziționa produsele solicitate într-un termen foarte scurt;
o autoritatea contractantă nu are o soluție alternativă pentru a achiziționa produsele ;
Contexul legislativ legat de epidemia COVID 19 creează premisele unei acțiuni pe termen scurt și imposibilitatea de a estima cantități
de produse pe termen lung, aceste aspecte fac imposibilă aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere
competitivă sau procedura simplificată;
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