
Acord-cadru de furnizare Fructe tropicale, fructe de
sezon, măsline, legume trufandale, legume consum

curent, legume extrasezon, legume congelate
 
 

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.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 Fructe tropicale, fructe de sezon, măsline, legume trufandale, legume consum curent, legume extrasezon,
legume congelate
Numar referinta: 9899076_2021_PAAPD1177402

 
II.1.2) Cod CPV principal
15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă îsi propune prin intermediul prezentei proceduri să achizitioneze furnizarea de “fructe tropicale,
fructe de sezon, măsline, legume trufandale, legume consum curent, legume extrasezon, legume congelate ”, pentru urmatoarele
loturi:   LOT: 1 – Fructe tropicale perioada mai-noiembrie - Centre Copii şi Adulți, LOT: 2 - Fructe tropicale perioada decembrie-
aprilie - Centre Copii şi Adulți, LOT: 3 – Fructe de sezon - Centre Copii și Adulți, LOT: 4 – Măsline - Centre Copii și Adulți, LOT: 5 –
Legume trufandale - Centre Copii și Adulți, LOT: 6 – Legume consum curent - Centre Copii și Adulți, LOT: 7 - Legume extrasezon –
Centre Copii și Adulți, LOT: 8 – Legume congelate – Centre Copii și Adulți. Acestea se vor furniza 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 18 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 11 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
 
Valoarea estimată fără TVA acord cadru: minim 140.703,35 lei si maxim 1.676.348,95  lei
Valoarea estimata fara TVA contract subsecvent: minim 140.703.35 lei si maxim 824.122,55  lei.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
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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 
2 Fructe tropicale perioada decembrie-aprilie - Centre Copii şi Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 83.289,30 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
1 Fructe tropicale perioada mai-noiembrie - Centre Copii şi Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 120.455,20 lei

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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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
-

 
II.2.1) Titlu 
6 Legume consum curent - Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 sarcvini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 259.595,25 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
8 Legume congelate – Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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)
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Conform caiet de sarcini.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 54.262,20 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
5 Legume trufandale - Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 contrcat subsecvent este de 131.661,60 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
7 Legume extrasezon – Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
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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 75.571,55 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
4 Măsline - Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 13085.30 lei

 
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
-

 
II.2.1) Titlu 
3 Fructe de sezon - Centre Copii și Adulți

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 15300000-1 Fructe, legume si produse conexe (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 86.202,15 lei

 
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
Licitatie deschisa

 
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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 117-304720

 
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
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Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Acord-cadru furnizare legume congelate
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32058 / 22.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
STRUNGARIU & CO RIGAMS LM 
Cod de identificare fiscala: RO 6856089; Adresa: Strada CARPATI, Nr. 5; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 707027;
Tara:  Romania;  Telefon:  +40 232222014;  Fax:  +40 232222014;  E-mail:  rigams_k@yahoo.com; Adresa internet:  (URL)  www.e-
licitatie.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 172364,60
Moneda: RON

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

 
Acord-cadru Furnizare fructe tropicale perioada mai-noiembrie, fructe tropicale perioada decembrie-aprilie

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32217 / 23.09.2021

 
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
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala: 28103545; Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 407445,05
Moneda: RON

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

 
Acord-cadru furnizare fructe de sezon

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32216 / 23.09.2021
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
STRUNGARIU & CO RIGAMS LM 
Cod de identificare fiscala: RO 6856089; Adresa: Strada CARPATI, Nr. 5; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 707027;
Tara:  Romania;  Telefon:  +40 232222014;  Fax:  +40 232222014;  E-mail:  rigams_k@yahoo.com; Adresa internet:  (URL)  www.e-
licitatie.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 172364,60
Moneda: RON

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

 
Acord-cadru Furnizare legume consum curent

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32514 / 27.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
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: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ZAMISNICU P.MIHAI-REMUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
Cod de identificare fiscala: RO 18432842; Adresa: Strada Principala, Nr. 17; Localitatea: Balteni; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: ;
Tara:  Romania;  Telefon:  +40 731017744;  Fax:  +40 232436611;  E-mail:  mihai_remus81@yahoo.com; Adresa internet:  (URL)  -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 531025,45
Moneda: RON

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

 
Acord-cadru furnizare legume trufandale, legume extrasezon

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32513 / 27.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 6
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 6
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: 6
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Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
 

V.2.3) Numele si adresa contractantului
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala: 28103545; Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 304166,95
Moneda: RON

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

 
Acord-cadru furnizare masline

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32822 / 29.09.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
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: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ELLMAR COM 
Cod de identificare fiscala: RO4499001; Adresa: Strada Abator, Nr. 3; Localitatea: Targu Neamt; Cod NUTS: RO214 Neamt; Cod
postal: 615200; Tara: Romania; Telefon: +40 233790377; Fax: +40 233791218; E-mail: ellmar_com@yahoo.com; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 21530,04
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, respectiv 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 furnizează 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

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1064146/14.10.2021] Pagina 9
Generat la: 19.10.2021 08:36



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 furnizeaza produse 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.
Ofertantii au obligatia de a depune o declaratie pe propria raspundere prin care sa indice ce documente din oferta le considera ca fiind
confidentiale, in conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 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, 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: achizitii.dgaspcis@dasiasi.ro; Adresa internet: (URL) www.das.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
14.10.2021
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