Sistemul Electronic de Achizitii Publice

ACHIZIȚIE DE PRODUSE LACTATE
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
Directia Crese Iasi
Cod de identificare fiscala: 15426609; Adresa: Strada: Aleea Decebal, nr. 10; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 700231;
Tara: Romania; Persoana de contact: Gabriela Horeanu; Telefon: +40 232210052; Fax: +40 232210052; E-mail: directia.crese@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.directiacrese-iasi.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
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Protectie sociala

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
ACHIZIȚIE DE PRODUSE LACTATE
Numar referinta: 1542660920211

II.1.2) Cod CPV principal
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Achizitie de PRODUSE LACTATE si livrarea catre cele 12 crese din subordinea Directiei Crese Iasi.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 2-a zi
înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 509646; 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: 2

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Lapte UHT, Smantana, Iaurt, Unt

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15510000-6 Lapte si smantana (Rev.2)
15551300-8 Iaurt (Rev.2)

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

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie de Lapte UHT, Smantana, Iaurt, Unt si livrarea catre cele 12 crese din Municipiul Iasi, subordonate Directiei Crese Iasi.
48660 litri, 2060 kg, 68680 bucati

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 425164; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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: Alte fonduri

II.2.1) Titlu
2 Branza de vaci, Cascaval, Telemea de vaci

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

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

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie de Branza de vaci, Cascaval, Telemea de vaci si livrarea catre cele 12 crese din Municipiul Iasi, subordonate Directiei Crese
Iasi.
5261 kg

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 84482; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

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: Alte fonduri
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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:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute la art.164, 165 și 167 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe
locul I, pentru fiecare lot, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate
constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat
(buget de stat, buget local, etc) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului 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; - dupa 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 achizițiile publice; - alte documente edificatoare,
dupa caz;
2. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016
referitor la conflictul de interese. Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului
din procedura de achiziție.
Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic va completa și prezenta formularul DUAE din documentația de atribuire.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe locul I, pentru fiecare lot, în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform
articolului 21, alin. 5 si 6 din HG nr. 395/2016 în ceea ce priveste organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
Ghioca Irina Mihaela; Axinte Magdalena, Gavriloaia Eugen, Horeanu Gabriela, Abuhnoaie Olga, Grădinaru Dorina, Stănescu Carmen,
Jiga Mariana Camelia.
Nota 1. Autoritatea contractanta va exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se încadrează în oricare din
prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016.
Nota 2. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta
persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.
Documentele emise în altă limbă decât româna, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. Toate documentele vor
avea, pe lângă semnatură, menționat în clar numele, prenumele și funcția semnatarului.
Terțul care susține capacitatea tehnică și profesională/economică sau financiară a operatorului economic participant la procedură
are obligația de a prezenta documentele enumerate mai sus.
Toate documentele se vor depune în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă, conform art. 60 alin. (4) din H.G. 395/2016.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii în țara de rezidență, din
documentele depuse de către aceștia să reiasa că sunt legal constituiți, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii precum și faptul că au capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: completarea DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții
străini, document echivalent emis în țara de rezidență, să fie prezentat doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertanții
clasati pe primul loc pentru fiecare lot, la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele se vor depune în SEAP, semnate cu semnatură electronică extinsă, conform art 60 alin (4) din H.G. 395/2016.
Imposibilitatea demonstrării înregistrării ofertantului ca persoană juridică/fizică având în obiectul de activitate furnizarea produselor
care sunt cerute prin prezenta documentație atrage excluderea ofertantului de la procedura de atribuire a contractului.

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.) Loturile: 1,2
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Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Lista principalelor produse similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii trei ani, calculate prin raportare la data
limită de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați). Din listă trebuie să rezulte că
ofertantul a furnizat produse similare celor care fac obiectul prezentei achiziții în valoare cumulată de cel puțin 425.164,00 lei fara
TVA pentru Lot.Nr.1 și 84.482,00 lei fara TVA pentru Lot. Nr.2, la nivelul unuia sau a mai multor contracte. - Modalitatea prin care
poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire
cu informațiile aferente acestei cerințe. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe locul I, pentru
fiecare lot, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi orice documente din care
să rezulte informațiile solicitate, cum ar fi: - copii ale contractelor prin care se probează experiența similară solicitată, prin care să se
faca dovada că au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul prezentului contract; certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de caăre clientul beneficiar. NOTĂ: Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului să depună
toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata
desfășurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după
aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor
criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

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

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

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 02.11.2020 15:00

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: 02.02.2021
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2020; 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
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Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc în clasament au prețuri egale, se va solicita ofertanților o nouă
propunere financiară. Ofertanții vor indica în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară
sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

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:
Conform art. 6 si 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Direcția Creșe Iași – Compartiment Juridic
Adresa: Aleea Decebal nr.10; Localitatea: Iasi; Cod postal: 700231; Tara: Romania; Telefon: +40 232221052; Fax: -E-mail:
directia.crese@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.directiacrese-iasi.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2020
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