
Acord-cadru Servicii de service auto (intretinere auto,
reparatii auto)

 
 

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: Marian Matei; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232240088; E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro; Adresa
internet: (URL) www.dasiasi.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.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
Acord-cadru Servicii de service auto (intretinere auto, reparatii auto)
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1177164

 
II.1.2) Cod CPV principal
50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze prestarea de “Servicii de service
auto (întreținere auto, reparații auto)”, pentru urmatoarele loturi:  LOT 1:  Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare
pentru autovehicule din categoria M1 - vehicule din categoria M, având cel mult 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al
conducătorului auto – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu; LOT 2: Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și
climatizare pentru autovehicule din categoria M2 - vehicule din categoria M, având mai mult de 8 locuri așezate în plus față de locul
așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități; LOT 3:
Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria N1 – vehicule din categoría N având o
masă maximă care nu depășește 3,5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități; LOT 4: Reparații de tinichigerie și vopsitorie
pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat propriu.
Acestea se vor presta cu caracteristicile şi în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Plata se va face prin OP in termen de 30 zile
calendaristice de la data inregistrarii facturi de catre beneficiar la sediul Autoritatii Contractante si prin exceptie, in termen de maxim
60 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea 72/2013 actualizata.
Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 6 zile
înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de
clarificări în legatură cu documentatia de atribuire conform obligației prevăzute la art.160 alin.2 din Legea nr.98/2016, cu 4 zile
înainte de data limită de depunere a ofertelor.
VALOAREA ESTIMATA ACORD-CADRU:
LOT 1: minim 2.010,00 lei si maxim 206.180,00 lei
LOT 2: minim 1.540,00  lei si maxim 146.290,00 lei
LOT 3: minim 1.340,00  lei si maxim 20.700,00 lei
LOT 4: minim 1.500,00  lei si maxim 216.700,00 lei
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Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 6.390,00  lei si maxim 589.870,00  lei
VALOAREA ESTIMATA CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1: minim 2.010,00 lei si maxim 49.690,00 lei
LOT 2: minim 1.540.00  lei si maxim 31.650,00 lei
LOT 3: minim 1.340,00  lei si maxim 5.200,00 lei
LOT 4: minim 1.500,00  lei si maxim 34.000,00 lei
Valoarea estimata fara TVA contract subsecvent: minim 6.390,00  lei si maxim 120.540,00  lei.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
4 Reparații de tinichigerie și vopsitorie pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități
și aparat propriu

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
Sediul prestatoruluiSediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 34.000,00 lei.

 
II.2.1) Titlu 
3 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria N1 – vehicule din categoría N având o
masă maximă care nu depășește 3,5 tone – centre copii și centre adulți cu dizabilități

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 5.200,00 lei.

 
II.2.1) Titlu 
1 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M1 - vehicule din categoria M, având
cel mult 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto – centre copii, centre adulți cu dizabilități și aparat
propriu
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 49.690 lei.

 
II.2.1) Titlu 
2 Reparații de mecanică, diagnoză, electrică și climatizare pentru autovehicule din categoria M2 - vehicule din categoria M, având
mai mult de 8 locuri așezate în plus față de locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone –
centre copii și centre adulți cu dizab

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediul prestatoruluisediul prestatorului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 31.650,00 lei.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

 
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

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
4. Reparații de tinichigerie și vopsitorie pentru autovehiculele din categoriile M1, M2 și N1 – centre copii, centre adulți cu dizabilități și
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aparat propriu
Data anularii: 10.03.2021
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Acord-cadru Servicii de service auto (intretinere auto, reparatii auto)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
16951 / 07.05.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 4
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: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
GREEN CAR SERVICE 
Cod de identificare fiscala: RO28900630; Adresa: Strada stupinelor , Nr. c1; Localitatea: Tomesti; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
707515;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  232290524;  Fax:  -E-mail:  greencar_service@yahoo.com;  Adresa  internet:  (URL)
www.greencarservice.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 360240
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
              Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu maxim 2 operatori economici, situati pe locurile 1 si 2,
modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
1.In cazul  in care ofertele clasate pe primul loc,  in clasamentul  intermediar,  au preturi  egale,  autoritatea contractanta va solicita
reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
2.In cazul in care ofertele clasate pe al doilea loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale,  autoritatea contractanta va solicita
reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
3. In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana
departajarea va fi posibila.
Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere
financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii  autoritatii  contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta
clasamentul
celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP.
4. În cazul în care, promitentul-furnizor clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna executie
in termenul precizat sau nu presteaza serviciile conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractantă a semnalat
motivele neconformităţii produselor furnizate, iar promitentul-furnizor nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are
dreptul de a trece la urmatorul clasat în acordul cadru pentru încheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de
notificare prealabilă, respectiv 3 zile lucrătoare.
5. In cazul in care si promitentul-furnizor clasat pe locul 2 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna
executie in termenul precizat sau nu presteaza serviciile conform specificaţiilor tehnice la care s-a angajat, acordul-cadru incheiat cu cei
doi  operatori  promitenti,  va  fi  reziliat  anticipat,  urmand a  fi  emise  documente  constatatoare  privind  neindeplinirea  obligatiilor
contractuale de catre contractant/contractanti.
6.  Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati  si  de bugetul alocat,  cu operatorul clasat pe locul I.  Autoritatea
contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot si se va
incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
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7.Reguli  de  comunicare  si  transmitere  a  datelor :  A  se  vedea  Notif icarea  ANAP  nr.  247,  disponibi la  la  adresa
http://anap.gov.ro/web/notificarea-cu-privire-la-modalitatea- de transmitere a solicitarilor- de-clarificari-prin-intermediul-seap/ Pentru
comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitari de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor  tehnice disponibile în SEAP;  operatorii  economici  vor transmite raspunsurile  la  solicitarile  de clarificari  si  eventualele
documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa;
comunicarea rezultatului procedurii va fi transmisa de SEAP si prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati de comunicare: fax sau
mail, cu specificatia confirmarii de îndata a faxului sau emailului primit si remiterea acestuia purtând numarul si data de înregistrare
apartinând ofertantului.
8. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP.

 
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: 
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale
şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Patrimoniu si Serviciul Juridic si Contencios din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa: str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: iasi; Cod postal: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232279654;
E-mail: dasiasi@iasi.rdsmail.ro; Adresa internet: (URL) www.dasiasi.ro; 

 
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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2021
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