
Acord-cadru de furnizare detergenți și soluții de curățat,
paste, prafuri abrazive, produse de curăţat, lustruit;

materiale igienico-sanitare, produse chimice, clor și sodă
caustică; produse de menaj, materiale consumabile cu

caracter funcțional; produse de îngrijire personală,
produse de îngrijire - scutece de unica folosință și

produse de uz casnic
Anunt de participare

 
 

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 372797597; Fax: +40 232279654; E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100130602
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
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 de furnizare detergenți și soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat, lustruit; materiale igienico-
sanitare, produse chimice, clor și sodă caustică; produse de menaj, materiale consumabile cu caracter funcțional; produse de îngrijire
personală, produse de îngrijire - scutece de unica folosință și produse de uz casnic
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1177130

 
II.1.2) Cod CPV principal
39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acord-cadru de Furnizare detergenți și soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat şi lustruit; materiale
igienico-sanitare pentru personalul salariat, cantine, săli de mese, cabinete medicale și infirmerii; produse chimice, clor și sodă
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caustică; produse de menaj, materiale consumabile cu caracter funcțional; produse de îngrijire personală (produse de toaletă,
aparate de ras, articole de hârtie pentru uz sanitar); produse de îngrijire - scutece de unică folosință și produse de uz casnic,  pentru
următoarele loturi: Lot 1 – Detergenţi şi soluţii de curăţat, Lot 2 – Paste, prafuri abrazive, produse de curăţat, lustruit, Lot 3 –
Materiale igienico-sanitare pentru personalul salariat, cantine, săli de mese, cabinete medicale și infirmerii, Lot 4 - Produse chimice,
clor și sodă caustică, Lot 5 – Articole de menaj și materiale consumabile, Lot 6 - Materiale consumabile cu caracter funcțional, Lot 7 -
Produse de îngrijire personală (produse de toaletă, aparate de ras, articole de hârtie pentru uz sanitar), Lot 8 -  Produse de îngrijire-
scutece de unică folosință, Lot 9 -Produse de uz casnic.
Produsele se vor livra la Centrele pentru Copii, Centrele pentru Adulti cu Dizabilitati in cantitatile, caracteristicile (specificatiile)
tehnice si in conditiile solicitate in Caietul de Sarcini. Obiectul licitatiei deschise il constituie incheierea unui acord-cadru pentru o
perioada de 12 luni. Se vor incheia contracte subsecvente trimestrial, in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta
destinatie, motivat de faptul ca, la momentul demararii procedurii, datorita fluctuatiei beneficiarilor din cadrul centrelor sociale din
subrodinea DGASPC Iasi, nu se poate stabili cu exactitate cantitatea de produse necesara incheierii unui contract si nu exista
informatii certe cu privire la cantitatea totala ce urmeaza sa fie achizitionata. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 2 (doi) operatori
economici clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista doi operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile
solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim doi operatori economici, acordul-cadru se va incheia
cu operatorul economic calificat. Criteriul de atribuire al acordului-cadru de furnizare este „PRETUL CEL MAI SCAZUT”. Autoritatea
contractanta va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I si II. Autoritatea contractantă va răspunde în
mod clar și complet la toate solicitările de clarificări/informatiilor suplimentare. Raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari
va fi transmis cu cel putin 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
 
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA ACORD-CADRU:
LOT 1: minim 27.724,02 lei si maxim 341.533,11 lei
LOT 2: minim 2.800,92  lei si maxim 34.369,28 lei
LOT 3: minim 7.006,55  lei si maxim 87.128,43 lei
LOT 4: minim 1.662,34  lei si maxim 20.480,39 lei
LOT 5: minim 11.524,99  lei si maxim 142.204,85 lei
LOT 6: minim 2.470,01  lei si maxim 29.545,63 lei
LOT 7: minim 29.547,16  lei si maxim 364.582,22 lei
LOT 8: minim 32.541,71  lei si maxim 398.787,32 lei
LOT 9: minim 1.703,51  lei si maxim 12.798,32 lei
Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 116.981,22  lei si maxim 1.431.429,55  lei
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA CEL MARE CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1: 170.582,62 lei
LOT 2: 17.126,63 lei
LOT 3: 43.529,94 lei
LOT 4: 10.199,73 lei
LOT 5: 71.003,98 lei
LOT 6: 14.758,15 lei
LOT 7: 182.129,93 lei
LOT 8: 199.393,66 lei
LOT 9: 6.235,17 lei
        Valoarea total estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 714.959,82  lei.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 116981,22 si 1431429,55; 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.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 9

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Detergenţi şi soluţii de curăţat

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 170.582,62 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 27724,02 si 341533,11; 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 
2 Paste, prafuri abrazive, produse de curăţat, lustruit

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1036480/04.11.2021] Pagina 3
Generat la: 05.11.2021 09:43



sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi
 

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 17.126,63 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 2800,92 si 34369,28; 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 
3 Materiale igienico-sanitare pentru personalul salariat, cantine, săli de mese, cabinete medicale și infirmerii

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 43.529,94 lei.
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II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 7006,55 si 87128,43; 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 Produse chimice, clor și sodă caustică

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 24300000-7 Produse chimice anorganice si organice de baza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 10.199,73 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1662,34 si 20480,39; 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 Articole de menaj și materiale consumabile

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 71.003,98 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 11524,99 si 142204,85; 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.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 
6 Materiale consumabile cu caracter funcțional

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 14.758,15 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 2470,01 si 29545,63; 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
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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 
7 Produse de îngrijire personală (produse de toaletă, aparate de ras, articole de hârtie pentru uz sanitar)

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33700000-7 Produse de ingrijire personala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 182.129,93 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 29547,16 si 364582,22; 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: 
-
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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 
8 Produse de îngrijire- scutece de unică folosință

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33700000-7 Produse de ingrijire personala (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 199.393,66 lei.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 32541,71 si 398787,32; 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
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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 
9 Produse de uz casnic

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
sediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasisediile Centrelor de Servicii Sociale din subordinea DGASPC Iasi

 
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 6.235,17 lei

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 1703,51 si 12798,32; 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
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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: 
Ofertantul/ofertantul asociat, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165
si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Probarea indeplinirii celor asumate se face prin completarea DUAE urmand
ca la solicitarea autoritatii contractante, sa fie depuse documente justificative aferente celor asumate prin completarea DUAE, doar
de catre ofertantul clasat pe primele doua locuri. Aceste documente sunt:
  - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal central, respectiv unitatile subordonate Agentia Nationala de Administrare
Fiscala (ANAF) pe raza căreia societatea își are sediul social principal/central, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii restante la
momentul depunerii acestuia, sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Ofertantii clasați
pe primele doua locuri trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul
depunerii acestuia.
  - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasă că ofertanții nu au datorii restante la momentul depunerii
a ces tu i a .  O fe r t an t i i  c l a sa ț i  pe  p r ime le  două  locu r i  t r ebu ie  sa  p rez in te  ce r t i f i c a t  ( e )  e l i be ra te  de
compartimentul/biroul/serviciul/directia de impozite si  taxe locale din cadrul  unitatii  administrativ teritoriale pe raza căreia
operatorii economici își au sediul social principal/central pentru care există obligații de plata, privind plata impozitelor si taxelor
locale, din care sa reiasă faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.
-- Declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor pentru sediile
secundare/puncte de lucru la bugetul general consolidat datorate , conform dispozitiilor  art. 165 (3) din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice.     
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
-  Cazierul  judiciar  al  operatorului  economic şi  al  membrilor  organului  administrativ,  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, aşa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016. In sensul prevederilor art. 60 si art. 167
alin.1  lit.  e)  din  Legea 98/2016,  persoanele  ce detin  funcții  de decizie  în  cadrul  autoritatii  contractante în  ceea ce priveste
organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Director General Florin Ion, Director General Adjunct
Ticu Ioan, Director General Adjunct Karacsony Niculina, Director Executiv Cristina Ungurean, Director Executiv Șerbescu Marian,
Consilier Juridic Serviciu Achiziții Publice, Tehnic Patrimoniu Hura Cezar Mihai, Sef Serviciu Juridic si Contencios Iuga Dana, Consilier
Juridic Serviciul Juridic si Contencios Rusu Claudia, Sef Serviciu Achiziții Publice, Tehnic Patrimoniu Matei Marian, Sef Serviciu
Administrativ Aprovizionare Silviu-Lucian Sili-Cujbă, comisia de evaluare. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita
clarificări si/sau completari referitoare la această declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin
modificări în Lista de mai sus.
 - 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 achiziţiile publice.
-Alte documente edificatoare, după caz
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
•  se va completa DUAE de catre toti  operatorii  economici  participanti  la  procedura de atribuire (ofertanti,  terti  sustinatori,
subcontractanti, etc) cu informatiile aferente situatiei lor;
• se va prezenta odata cu DUAE Declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 59, 60 Legea nr. 98/2019. Nedepunerea
acestei declaratii odata cu DUAE conduce la descalificarea ofertantului.
Atenționări speciale:
1. Nedepunerea documentului DUAE odată cu oferta de către ofertanți/asociați/terți susținători/subcontractanți, atrage respingerea
acesteia ca inacceptabilă (art.137, alin.(2) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare).
2. Se vor depune odată cu documentul DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului din care rezultă modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
3. Potrivit art.193 alin.2, în cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi
financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea
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unui terţ, DUAE-ul, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător (i) pe a
căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul.  DUAE prezentat de terţul/terţii  susţinător (i)  va include toate informaţiile
menţionate conform art.193 alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea
acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
4. Nesemnarea ofertei si a documentelor care o insotesc cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat
de un furnizor de servicii de certificare acreditat duce la RESPINGEREA OFERTEI ca inacceptabila (art.137, alin.(2), lit.j,  din HG
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare).
Nota -  prevederi art.168, alin 1-3 din/Legea 98/2016
(1) Autoritatea contractantă accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se
încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere,
în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente
echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).
 (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor
prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă
are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la
declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a
unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Orice operator economic participant la procedură, indiferent dacă este ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant
sau terț  susținător,  trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activității  sale profesionale.  În acest  sens trebuie să
dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal
constituit, că 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,  dovedind  înscrierea  în  obiectul  sau  de  activitate  a  activității/activităților
supusă/supuse prezentei proceduri de achiziție și desfășurarea autorizată a acestora în conformitate cu dispozițiile art. 15 din legea
nr. 359/2004.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa initial documentul DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de
atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea
documentului DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în
țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorități contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele doua
locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în
codul CAEN
autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004). Informațiile trebuie să fie reale/actuale la
momentul prezentarii. Prezentarea oricăror documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare sau apartenență din punct
de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate
sub forma unei traduceri autorizate. În cazul în care, din orice motive, documentele justificative solicitate nu sunt în limba română,
operatorii economici trebuie să prezinte, versiunea tradusă a respectivelor documente în limba română. În aplicarea art. 197 din
Legea 98/2016, atunci când, la completarea documentului DUAE, operatorul economic precizează că documentele justificative
pentru afirmațiile și informațiile incluse în declarația pe proprie răspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile în format electronic și
indică URL-ul și codul de acces la informații, acesta nu trebuie să mai transmită, la solicitarea expresă a autorității contractante,
documentele suport, ci doar să confirme autorității contractante că informațiile sunt disponibile pentru a fi accesate și transferate de
la adresa URL menționată de operator și incluse în arhiva electronică constituită la nivel de autoritate contractantă.
Precizări:
- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea
faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract;
- cerința se aplică și pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul
documentului DUAE distinct;
- informațiile prezentate în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării lor.
- depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secțiuni se poate face în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.
NOTA- Prevederi art. 173 din Legea 98/2016
(1)  Autoritatea  contractanta  are  dreptul  de a  solicita  oricarui  operator  economic  sa  prezinte  documente relevante  care  sa
dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
certintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.
(2) In procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica de servicii, in cazul in care este necesar ca operatorii economici sa
detina o autorizatie speciala sau sa fie membri ai unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de
origine, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie sau ca sunt
membri ai unei astfel de organizatii. Persoane juridice straine: documente relevante echivalente emise de autoritatile competente
din tara in care isi  are sediul operatorul economic, care sa dovedeasca o forma de inregistrare si,  dupa caz, de atestare sau
apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintee legale din tara in care este stabilit operatorul economic, in
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotita de o traducere autorizata a acestora in limba
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romana. Autorizarile/atestarile necesare pentru prestarea/executarea unor operatiuni care nu constituie obligatia caracterisitica
rezultata din obiectul principal al contractului, se vor regasi la nivelul propunerii tehnice, unde ofertantul urmeaza sa prezinte
informatii in legatura cu modul de asigurare a executiei  operartiunilor in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Se va prezenta media cifrei de afaceri anuala pentru cel mult ultimii 3 (trei) ani: 2018, 2019, 2020. Cifra medie de afaceri anuală a
ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2018, 2019 si 2020) se raportează la valoarea celui mai mare contract subsecvent și trebuie să
fie de minim: 170.582,62 lei pentru lotul 1, 17.126,63 lei pentru Lotul 2, 43.529,94 lei pentru Lotul 3, 10.199,73 lei pentru Lotul 4,
71.003,98 lei pentru Lotul 5, 14.758,15 lei pentru Lotul 6, 182.129,93 lei pentru Lotul 7, 199.393,66 lei pentru Lotul 8 si 6.235,17 lei
pentru Lotul 9. Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri exprimata in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu
anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Operatorii economici (lider, asociat, tert sustinator) vor indeplini
cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. - Documentele justificative in sustinerea cerintei
(declaratii sau extrase bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, prezentarea situatiilor financiare sau a
extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit
operatorul economic) trebuie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv
de ofertanții asociați sau terții sustinatori, după caz) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 
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: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertantul va prezenta o listă cu principalele furnizări de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3
ani, respectiv 2018, 2019 si 2020, conţinând valori, date, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt
autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prin lista principalelor furnizări de produse de natura celor care fac obiectul contractului,
ofertantul  trebuie facă dovada ca în ultimii  3 ani,  respectiv 2018,  2019 si  2020,  calculati  până la data limita stabilită pentru
depunerea ofertelor au fost livrate produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei, cu o valoare cumulată de minim: 170.582,62
lei pentru lotul 1, 17.126,63 lei pentru Lotul 2, 43.529,94 lei pentru Lotul 3, 10.199,73 lei pentru Lotul 4, 71.003,98 lei pentru Lotul 5,
14.758,15 lei pentru Lotul 6, 182.129,93 lei pentru Lotul 7, 199.393,66 lei pentru Lotul 8 si 6.235,17 lei pentru Lotul 9. In cazul in care
operatorii economici vor opta pentru depunerea ofertei pentru toate loturile, cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară
va fi considerată îndeplinită dacă candidatul/ofertantul îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la experienţa similară  pentru
lotul cu cea mai mare valoare respectiv 199.393,66 lei  fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte similare,  conform
prevederilor art. 3, alin. (9) si art. 6 alin. (3) din Instructiunea 2/2017 emisa de ANAP”. Prin produse similare se intelege "detergenți și
soluții de curățat, paste, prafuri abrazive, produse de curăţat şi lustruit, materiale igienico-sanitare pentru cantine, săli de mese,
cabinete medicale și infirmerii, produse chimice, clor și sodă caustică, produse de menaj, materiale consumabile și cu caracter
funcțional, produse de îngrijire personală (produse de toaletă, aparate de ras, articole de hârtie pentru uz sanitar), produse de
îngrijire – pentru copii și adulți - scutece de unică folosință și articole de uz casnic". Pentru calculul prețului contractului exprimat în
altă monedă decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de către Banca Națională a României, pentru anii în care au fost încheiate
contractele respective,  disponibil  pe adresa www.bnr.ro.  Notă:  Potrivit  art.185 alin.  (1)  din Legea 98/2016 cu modificările și
completările ulterioare, în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea
criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului, iar aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică. - Se va prezenta DUAE in
conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in: unul sau mai multe
contracte, procese-verbale de receptie, recomandări, documente reprezentand certificari de buna executie pentru acele produse pe
care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind
experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile
solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt
autoritati contractante sau clienti privati, c) valoarea-in lei fara TVA, d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data
de finalizare) in care s-au furnizat produsele) si e) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din
domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Certificarile probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmând a fi prezentate la
solicitarea  autoritatii  contractante,  doar  de  ofertantii  clasati  pe  primele  2  locuri  (inclusiv  de  ofertanții  asociați  sau  terții
sustinatori,după caz), în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1.) Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Ofertantul produselor va trebui sa prezinte dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN
ISO 9001/2008 sau echivalent, certificat emis de un organism acreditat, documente valabile la momentul prezentarii acestora
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Operatorii  economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
specificat sau daca urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite
de acesta. Sunt acceptate orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic in masura in care acestea confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul
sustinerii  acordate de catre o alta persoana.  -  Operatorul  economic (lider,  asociat)  va completa cerinta corespunzatoare in
formularul  DUAE  din  documentatia  de  atribuire.  Documentele  justificative  care  probeaza  indeplinirea  celor  asumate  prin
completarea DUAE vor fi  semnate electronic,  cu semnatura electronica extinsa,  si  incarcate in SEAP la solicitarea autoritatii
contractante numai de ofertantii clasati pe primele 2 locuri (inclusiv de ofertantul asociat ), conform art. 196 alin (2) din Legea
98/2016,privind achizitiile publice la finalizarea evaluarii ofertelor: certificate emise de organisme independente, prin care se atesta
faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii si sigurantei corespunzatoare categoriei de importanta a
obiectului prezentei achizitii. În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociatiei pentru partea
din contract pe care o realizeaza. Se accepta si alte probe/dovezi, în masura în care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al sistemului calitatii.

 
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

 
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: 2

 
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
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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: 03.12.2021 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

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 03.04.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2021; 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
              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 îmbunatatit 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 furnizeaza produsele 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.
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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 furnizeaza produsele 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. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional,
care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului conform art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată
raportat la prevederile art. 164 din HG nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016  privind achizițiile publice, actualizată și a Instrucțiunii
ANAP nr. 1/2021.
7. 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 si se va
incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.
8.  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.
9. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct în SEAP.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

 
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, Patrimoniu ;  Serviciul Juridic și Contencios din cadrul DGASPC Iasi 
Adresa: str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: IASI; Cod postal: 700154; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 232279654;
E-mail: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.dasiasi.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2021
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