Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord cadru de furnizare ALIMENTE HARANA DETINUTICarcasă porc, slanina afumata, pulpa de vita fara os,
produse din carne și pulpe pasare
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
PENITENCIARUL BOTOSANI
Cod de identificare fiscala: RO 3503538; Adresa: Strada: Brătianu Ion-Constantin, nr. 118; Localitatea: Botosani; Cod NUTS: RO212
Botosani; Cod postal: 710319; Tara: Romania; Persoana de contact: LIVIU BAMBURIC; Telefon: +40 231515937; Fax: +40 231535421; Email: achizitii.pbotosani@anp.gov.ro; Adresa internet: (URL) anp.gov.ro/penitenciarul-botosani; 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) www.e-licitatie.ro
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
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Acord cadru de furnizare ALIMENTE HARANA DETINUTI- Carcasă porc, slanina afumata, pulpa de vita fara os, produse din carne și
pulpe pasare
Numar referinta: 3503538_2019_PAAPD1062444

II.1.2) Cod CPV principal
15113000-3 Carne de porc (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Produsele de la loturile 1 - 6 fac parte din categoria ALIMENTE HRANA DETINUTI - Carne, produse din carne - alimente
necesare pentru asigurarea normelor de hrană a persoanelor private de libertate
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi
inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor : 15 .
Contractele subsecvente se vor atribui operatorilor economici care sunt semnatari ai acordului cadru , conform art 117, din Legea
98/2016 privind achizitiile publice.

II.1.5) Valoarea totala estimate
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Valoarea fara TVA: 631338,50; 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: 6

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 CARNE PORC - CARCASĂ DEGRESATĂ REFRIGERATĂ

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15113000-3 Carne de porc (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
CARNE PORC - CARCASĂ DEGRESATĂ REFRIGERATĂ trebuie să fie fără cap, fără guşă şi fără extremităţile membrelor de la
articulaţiile carpometacarpiene şi tarsometatarsiene, fără coadă, fără resturi de organe interne, fără osânză, fără chiaguri de sânge,
impurităţi mecanice, urme de dejecţie şi fără porţiuni anatomice depreciate sau lipsă. Semicarcasele vor fi bine fasonate, putând
prezenta la suprafaţă un strat discontinuu de grăsime de cel mult 0,5 cm (degresate), fără să aibă bucăţi de carne sau grăsime
desprinse parţial de suprafaţa semicarcasei. Marcate cu stampilă veterinară – de patru ori/semicarcasă cu pecificaţiile prevăzute de
dispoziţiile legale sanitar-veterinare, precum şi cu data sacrificării (zi/luna/an).
Cantitate totală estimată acord cadru: min. 22080 kg și max. 23657 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 1840 kg și max. 1971.42 kg. Cantitate trimestriala min. 5520 kg și max. 5914.25 kg.
Valoare max. contract – 65056.75 lei fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 260227; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

II.2.1) Titlu
2 SLĂNINĂ AFUMATĂ

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15131220-3 Slanina (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Slanina afumată se fabrică conform instrucţiunilor tehnologice şi reţetelor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale sanitare şi
sanitar-veterinare în vigoare.
Cantitate totală estimată acord cadru: min. 5720 kg și max. 61129 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 476.67 kg și max. 510.75 kg. Cantitate trimestriala min. 1430 kg și max. 1532.25 kg. Valoare max. contract –
14556.38 lei fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 58225,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

II.2.1) Titlu
3 PULPA VITA fara os – refrigerata

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15111100-0 Carne de vita (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
PULPA VITA fara os, refrigerata – Aspect: la suprafaţă, peliculă uscată; în secţiune uşor umedă; tendoane lucioase elastice şi tari;
suprafeţe articulare lucioase; lichidul sinovial limpede; ţesutul conjuctiv alb- sidefiu şi elastic; la carnea refrigerată la atingerea cu
degetul senzaţie de rece, fără a se lipi, de culoare roz până la roşu; in secţiune culoare caracteristică speciei, Consistenţă fermă şi
elastică, atât la suprafaţă, cât şi la secţiune; urmele ce se formează la apăsare cu degetul revin repede; sucul din carne se obţine greu
şi este limpede, Miros plăcut, caracteristic speciei.
Cantitate totală estimată acord cadru: min. 8026 kg și max. 8600 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 668.83 kg și max. 716.67 kg. Cantitate trimestriala min. 2006.50 kg și max. 2150 kg. Valoare max. contract –
45150.00 lei fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 180600; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
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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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

II.2.1) Titlu
4 PREPARATE CARNE – CÂRNAȚI TRANDAFIR

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15130000-8 Produse din carne (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
CÂRNAȚI TRANDAFIR
Preparatele din carne trebuie să aibă raportul colagen-proteină de maximum este de 30%.
În compoziţia preparatelor din carne este interzisă adăugarea de:
- carne din conserve sau din semiconserve;
- coloranţi alimentari sintetici;
- proteine vegetale din soia peste maximum 3%.
Produsele trebuie să fie însoţite de certificatul sanitar veterinar şi de certificatul de calitate. Produsele să fie proaspete şi cu termen
de valabilitate de minim 7 zile de la data livrării.
Cantitate totală estimată acord cadru: min. 10128 kg și max. 10852 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 844 kg și max. 904.33 kg. Cantitate trimestriala min. 2532 kg și max. 2713 kg. Valoare max. contract – 27130 lei
fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 108520; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

II.2.1) Titlu
5 PREPARATE CARNE – PARIZER PASĂRE

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15130000-8 Produse din carne (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
PREPARATE CARNE – PARIZER PASĂRE
Produs fiert sau fiert si afumat; se fabrică conform instrucţiunilor tehnologice şi reţetelor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor legale
sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare.
Sa contina: carne de pui/pasăre intre 70-95 % ,condimente si derivate proteice de origine vegetala si animala.
Forma sa fie sub forma de baton cilindric cu diametrul corespunzator membranei folosite. Aspectul exterior sa fie curat,nelipicios
fara aglomerari de apa si grasime,la capetele batonului si sub membrana.
Compozitie fina omogena,compacta sau mozaicata de culoare roz pal spre brun ,fara goluri de aer,de gelatina sau grasime. Este
admis un continut de apa de max 73% si substante grase de max 32%.
Este interzisă prezența în compoziție a produselor/subproduselor de origine porcină deoarece parizerul este destinat exclusiv
consumului de către persoane a căror orientare religioasă nu le permite consumul cărnii de porc.
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Cantitate totală estimată acord cadru: min. 560 kg și max. 600 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 46.67 kg și max. 50 kg. Cantitate trimestriala min. 140 kg și max. 150 kg. Valoare max. contract – 1141.50 lei
fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 4566; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

II.2.1) Titlu
6 PULPE PASARE CU SPATE

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15112000-6 Carne de pasare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:
Penitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani, RomâniaPenitenciarul Botoșani, str. I.C. Brătianu nr. 118, loc. Botoșani,
România

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
PULPE PASARE CU SPATE
- aspect: suprafaţă curată, fără corpuri străine, mizerie sau sânge, intacte d.p.d.v. al prezentării, să nu aibă oase rupte proeminente
(fracturi deschise), să aibă un strat subţire şi uniform de grăsime;
- consistenţa musculaturii: să aibă o conformaţie bună, fermă şi elastică, pulpele să fie cărnoase, nu se admite consistenţă îmnuiată;
- culoarea pielii: nuanţă specifică tipului şi calităţii; culoarea musculaturii roz-roşiatică, caracteristică, să nu aibă urme de arsuri de la
congelare;
- miros şi gust: să nu prezinte miros şi gust străin de natura produsului;
- să nu conţină substanţe chimice, neavizate de Ministerul Sănătăţii sau peste limitele admise;
Cantitate totală estimată acord cadru: min. 2986 kg și max. 3200 kg
Frecvenţa şi valoarea contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc):
Lunar/ trimestrial începând cu luna mai a anului 2019, în funcţie de alocaţiile bugetare.
Cantitate lunară: min. 248.83 kg și max. 266.67 kg. Cantitate trimestriala min. 746.50 kg și max. 800 kg. Valoare max. contract – 4800
lei fara tva

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 19200; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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
perioada destinata consumului : mai 2019 - aprilie 2020

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
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Lista si descriere succinta a conditiilor:
ATENŢIE: încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute la art. 58, art. 164, 165 si art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, va atrage excluderea operatorului economic din procedura de achiziţie publică.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea
98/2016.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta toate documentele şi formularele
menţionate la acest punct.
Informaţii privind situaţia personală
Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de interese conform art. 58 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
semnata de reprezentantul legal al ofertantului; se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul.
Persoanele cu functie de decizie in ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire de la nivelul autoritatii
contractante : Director – Comisar sef Cristian IEREMIE, Director adjunct – Comisar sef Daniel PINZARIU, Director adjunct-EAP comisar sef LIVADARIU Cristina Mirela , Director adj. ec.-administrativ – comisar sef Milica PÎNZARIU, sef serviciu logistica - comisar
Ilie PIASCOVSCHI, responsabil achizitii – comisar Liviu BAMBURIC, responsabil achizitii – agent Cristina MIHALACHI, control financiar
preventiv – agent sef pr. Constantin RACU, responsabil sector – agent ANDRIES Vladut, contabil sef – comisar șef Rodica
ZANFIRESCU, consilier juridic-comisar Iulian DĂRÎNGĂ.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de
Achizitie
European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca
dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ).
DUAE se depune pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare.
DUAE se depune obligatoriu odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2)
lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea
criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de
calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Documentele justificative privind cerintele de calificare care vor putea fi solicitate de autoritatea contractanta ofertantilor clasati
pe primul loc la fiecare din cele 6 loturi pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, 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, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) 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;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.
În cazul ofertanţilor străini, documentele vor fi transmise în limba de origine, însoţite de o traducere autorizată a acestora în
limba română.
Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.
Nu se vor folosi prescurtări.
Dacă vor exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractantă va avea dreptul să solicite
informaţii direct de la autorităţile competente.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în copie “conform cu originalul” semnat si stampilat de reprezentantul
legal. Din acest document trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie
sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Certificat sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca
persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile
legale din tara în care ofertantul este rezident însoţite de traducerea în limba română.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii documentului.
Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, pana la data si ora limita prevazute in anuntul de
participare urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv
certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie
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prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul 1, pentru fiecare lot in parte în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
DUAE se depune obligatoriu odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2)
lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Lista principalelor livrări de produse similare efectuate in ultimii 3 ani
Prezentarea principalelor livrari de produse similare din ultimii trei ani, continand valori, perioade livrare, beneficiari, indiferent daca
acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte faptul ca ofertantul a furnizat produse similare la
nivelul a cel putin un contract. Se solicita prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar din care sa rezulte livrarea de produse similare. - Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in
SEAP, in format electronic, pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare urmand ca documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv respectiv Certificate/documente emise de o autoritate sau de
clientul beneficiar din care sa rezulte livrarea de produse similare, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantii clasati pe locurile 1, pentru fiecare lot in parte, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
DUAE se depune obligatoriu odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2)
lit. b) din H.G. nr. 395/2016.

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: -

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
-

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
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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: Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica:
Precizări specifice privind modul de desfasurare a reofertarii pentru stabilirea ofertantului castigator
Vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul
etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare.
a) elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului de reofertare: pretul unitar in lei fără TVA,
b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezulta acestea din
specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU există limite
c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor in cursul licitaţiei electronice si momentul când aceste informaţii vor
fi disponibile - sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la :
- existenţa de preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice
- numărul participanţilor la licitaţia electronică
- clasament
d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice :
- Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare iniţiala integrala a ofertelor, in
conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentaţia de atribuire.
- În vederea realizării etapei electronice, Autoritatea contractantă va introduce în SEAP informaţiile solicitate automat de sistemul
informatic. Autoritatea contractantă va invita toţi ofertanţii să prezinte preţuri noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertanţilor
respectivi. Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de către
sistem la adresa de poştă electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact şi vor fi disponibile în secţiunea „Notificări
de sistem”.
e) condiţiile in care ofertanţii semnatari ai acordului cadru vor avea dreptul sa liciteze:
- în cadrul licitaţiei electronice ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei
faze.
- licitaţia electronică se va finaliza după desfăşurarea rundei nr.1 a licitaţiei electronice
**în cazul în care ofertanţii, nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele care fac obiectul procesului de
reofertare, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior desfăşurării acestei faze, şi
care a fost introdusă în SEAP.
**Numărul de runde ale licitaţiei electronice: 1.
**Licitaţia electronică va începe la două zile lucrătoare de la transmiterea invitaţiei.
** Licitaţia se prelungeşte automat în cazul modificării clasamentului
**Durata unei runde: 1 (una) zi.
** Ofertanţii pot vedea cea mai bună ofertă.
** Pasul minim de licitare 1%
f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice si modalităţile concrete de realizare a
conectării: în vederea participării la licitaţia electronică operatorii economici trebuie să fie înregistraţi on-line şi să deţină certificat
digital valid pentru acces în sistem. Informaţii disponibile pentru conectare şi înregistrare
la:http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.

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: 04.04.2019 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:
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Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 04.07.2019
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2019; 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
Toate documentele depuse în SEAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsa . Oferta incarcata in SEAP fara semnatura electronica extinsa va fi declarata inacceptabila si descalificata in conditiile art.137 alin. 2
lit j. din HG 395/2016.
Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la
procedura. Documentele justificative aferente ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare vor fi prezentate conform legii 98/2016 de catre
operatorii economici a caror oferte s-au clasat pe primul loc in urma evaluarii, pentru fiecare lot.
Dacă la evaluarea propunerii financiare a procedurii de atribuire, două sau mai multe oferte se clasează pe primul loc cu preturi egale,
atunci autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP, in vederea încărcării electronice de către operatorii economici,
de documente care conțin prețuri noi.
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati
link:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

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:
Termenul de depunere al contestaţiei este conform art.8 din Legea 101/2016 privind remediile și cãile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziție publicã, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrãri și concesiune de
servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului Botoşani
Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 118; Localitatea: Botosani; Cod postal: 710319; Tara: Romania; Telefon: +40 231515937; Fax: +40
231535421; E-mail: pbotosani@anp.gov.ro; Adresa internet: (URL) http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-botosani;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
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