Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord cadru pentru Servicii medicale de medicina muncii
si analize medicale pentru copii in vederea adoptiei

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 232272122; Fax: +40 232240088; E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.com;
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 pentru Servicii medicale de medicina muncii si analize medicale pentru copii in vederea adoptiei
Numar referinta: 9899076_2019PAAPD1058221

II.1.2) Cod CPV principal
85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul procedurii îl constituie achiziţia de SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII ŞI ANALIZE MEDICALE PENTRU
COPII ÎN VEDEREA ADOPŢIE:
LOT 1 – servicii medicale de medicina muncii centre copii;
LOT 2 – servicii medicale de medicina muncii centre adulti;
LOT 3 – servicii de analize medicale copii in vederea adoptiei.
Acestea se vor presta în condiţiile solicitate în Caietul de sarcini. Plata se va face prin OP în termen de 30 zile calendaristice de la
data înregistrării facturii de către beneficiar la sediul Autorităţii 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.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturii este de 4 zile.
Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar tuturor solicitărilor de clarificări sau informaţiilor suplimentare în a 2-a zi înainte
de data limită de depunere a ofertelor.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 87653
Cea mai ridicata oferta: 87653
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
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II.2.1) Titlu
1 Servicii medicale de medicina muncii centre copii

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Sediile Centrelor Sociale din subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contractSediile Centrelor Sociale din
subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contract

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform conditiilor minime si maxime din Caietul de sarcini. VALOARE ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 1: 23.475,00 lei

II.2.1) Titlu
3 servicii de analize medicale copii in vederea adoptiei.

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 85148000-8 Servicii de analize medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Sediile Centrelor Sociale din subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contractSediile Centrelor Sociale din
subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contract

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform conditiilor minime si maxime din Caietul de sarcini. VALOARE ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 3: 1.890,75 lei

II.2.1) Titlu
2 Servicii medicale de medicina muncii centre adulti

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Sediile Centrelor Sociale din subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contractSediile Centrelor Sociale din
subordinea DGASPC cf. Anexei nr.2 aferentă modelului de contract

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform conditiilor minime si maxime din Caietul de sarcini. VALOARE ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT:
LOT 2: 12.875,00 lei

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
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IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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.2) Atribuirea contractului
Acord-cadru Servicii medicina muncii si analize medicale pentru copii in vederea adoptiei
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
22184 / 31.07.2019

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
RECUMEDIS
Cod de identificare fiscala: 19164470; Adresa: Strada imobil, Nr. 1193; Localitatea: Halaucesti; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: ;
Tara: Romania; Telefon: +40 232237515; Fax: +40 232237515; E-mail: secretariat@recumedis.ro; Adresa internet: (URL)
www.recumedis.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 93145,20
Oferta cea mai scazuta: 87653
Cea mai ridicata oferta: 87653
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.
Anunt publicat: [SCNA1021023/06.08.2019]
Generat la: 06.08.2019 08:59

Pagina 3

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
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. In cazul in care, promitentul-prestator clasat pe locul 1 refuză încheierea contractului subsecvent, nu constituie garantia de buna
executie sau nu presteaza serviciile conform specificatiilor tehnice la care s-a angajat, deși autoritatea contractanta a semnalat motivele
neconformitatii serviciilor, iar promitentul-prestator nu a remediat problemele sesizate, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la
urmatorul clasat in acordul-cadru pentru incheierea viitoarelor contracte subsecvente, cu respectarea termenelor de notificare prealabilă,
respectiv 5 zile lucrătoare.
5. 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. Modul in care se poate accesa
DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:

VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
: Serviciul Achizitii Publice si Serviciul Juridic,Contencios şi Managementul Serviciilor Sociale din cadrul DGASPC Iasi
Adresa: str. Vasile Lupu nr. 57 A; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700309; Tara: Romania; Telefon: +40 232474800; Fax: +40 32279654; Email: 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
06.08.2019
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