
Furnizarea si distributia merelor,  laptelui si  a produselor
lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi
particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul

primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj,
pentru anii scolari 2018-2020.

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ 
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod postal:
450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail: licitatiesj@cjsj.ro;
Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.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
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizarea si distributia merelor,  laptelui si  a produselor lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de
stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul
Salaj, pentru anii scolari 2018-2020.
Numar referinta: 4494764/2018/1-1

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

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Furnizarea si distributia laptelui, a produselor lactate si a merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4
ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din
judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020
          Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj de lapte produse  si mere in
limita unei valori zilnice/preşcolar/elev.
          Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 10 zi inainte
de data limita de depunere a ofertelor.
Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a  ofertelor/candidaturilor: 15
          Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar
“Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
         Distributia merelor si produselor lactate se va realiza zilnic si trebuie sa fie corelata cu prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017. In cazul distributiei laptelui UHT, Autoritatea Contractantă acceptă furnizarea săptămânală a
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două porţii de lapte şi o porţie de produse lactate.
 

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 1558304
Cea mai ridicata oferta: 1645776
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 3 - Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID) - mere

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222321-9 Mere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID)- mere;
Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia merelor pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de
rticulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari
2018-2020 - Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID). Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se
acorda gratuit 2 portii de mere.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime =  598.400
bucăţi şi cantităţi maxime = 624.800 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 329.120  lei; Valoare maximă: 343.640 lei.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 299.200 bucăţi şi cantităţi maxime: 312.400 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 171.820 lei.
 Valoarea garantiei de participare: 1.718  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: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
4 Lot  XIV= ZONA V  (SÎMNIHAIU ALMAŞULUI,  TREZNEA,  BUCIUMI,  ROMÂNAŞI,  AGRIJ,  HIDA,  DRAGU, ZIMBOR,  CUZĂPLAC,
ALMAŞU, FILDU DE JOS) - Produse lactate
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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: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot XIV= ZONA V  (SÎMNIHAIU ALMAŞULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMÂNAŞI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZĂPLAC, ALMAŞU,
FILDU DE JOS) - Produse lactate. Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de lactate pentru preşcolarii din grădiniţele
cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi
gimnazial  de stat şi  particular din judetul Salaj,  pentru anii  scolari  2018-2020 - Lot XIV= ZONA V  (SÎMNIHAIU ALMAŞULUI,
TREZNEA, BUCIUMI, ROMÂNAŞI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZĂPLAC, ALMAŞU, FILDU DE JOS). Pe parcursul saptamanii unui
prescolar/elev i se acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate
 
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime = 297.000
bucăţi şi cantităţi maxime =   330.000 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 237.600 lei; Valoare maximă: 264.000 lei.
 
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 148.500 bucăţi şi cantităţi maxime: 165.000  bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 132.000 lei.
 
Valoarea garantiei de participare: 1.320 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: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 Lot XI= ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VÎRŞOLŢ, MESEŞENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BĂNIŞOR, CIZER) - Produse lactate

 
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: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot XI= ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VÎRŞOLŢ, MESEŞENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BĂNIŞOR, CIZER) - Produse lactate. Obiectul
contractului il constituie furnizarea produselor de lactateţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul
Salaj,  pentru anii  scolari 2018-2020 - Lot XI= ZONA IV (CRASNA, PERICEI,  VÎRŞOLŢ, MESEŞENII DE JOS, HOROATU CRASNEI,
BĂNIŞOR, CIZER). Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de
produse lactate.
 
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime  264.000
bucăţi şi cantităţi maxime =   290.400  bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 211.200 lei; Valoare maximă: 232.320 lei.
 
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime:  132.000 bucăţi şi cantităţi maxime: 145.200 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 116.160 lei.
 
Valoarea garantiei de participare: 1161  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: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
5 Lot XVII= ZONA VI  (CEHU SILVANIEI, SĂLĂŢIG, BENESAT, DOBRIN) - Produse lactate

 
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: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de lactateţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din
judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020 - Lot XVII= ZONA VI  (CEHU SILVANIEI, SĂLĂŢIG, BENESAT, DOBRIN). Pe parcursul
saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime =  151.800
bucăţi şi cantităţi maxime = 178.200 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 121.440 lei; Valoare maximă: 142.560 lei.
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Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 75.900 bucăţi şi cantităţi maxime: 89.100 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 71.280 lei.
Valoarea garantiei de participare: 712  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: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
7 Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII) - Produse lactate

 
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: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII)  - Produse lactate.
Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de lactateţie pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din
judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020 - Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA,
ZALHA, POIANA BLENCHII). Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie
de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime =   165.000
bucăţi şi cantităţi maxime =  191.400 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 132.000 lei; Valoare maximă: 153.120  lei.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 82.500 bucăţi şi cantităţi maxime: 95.700 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 76.560 lei.
Valoarea garantiei de participare: 765 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
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Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Lot V= ZONA II  (ŞĂRMĂŞAG,  BOCŞA,  ŞAMŞUD,  BOBOTA, CHIEŞD, CARASTELEC,  MĂIERIŞTE)- Produse lactate;

 
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: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot  V= ZONA II   (ŞĂRMĂŞAG,  BOCŞA,   ŞAMŞUD,  BOBOTA,  CHIEŞD,  CARASTELEC,   MĂIERIŞTE)-  Produse lactate.  Obiectul
contractului il constituie furnizarea produselor de lactate pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat
autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul
Salaj,  pentru  anii  scolari  2018-2020  -  Lot  V= ZONA II   (ŞĂRMĂŞAG,   BOCŞA,   ŞAMŞUD,   BOBOTA,  CHIEŞD,  CARASTELEC,
MĂIERIŞTE). Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse
lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime =  310.200
bucăţi şi cantităţi maxime =   343.200 bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 248.160 lei; Valoare maximă: 274.560 lei.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 155.100 bucăţi şi cantităţi maxime: 171.600  bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 137.280 lei.
Valoarea garantiei de participare: 1.372  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: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
6 Lot XX= ZONA VII (JIBOU, SOMEŞ ODORHEI, NĂPRADEA, SURDUC, CREACA, BĂLAN, CRISTOLŢ, GÎRBOU) - Produse lactate

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

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare: 
Scolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele pregatitoare si  gradinitele din judetul SalajScolile cu clasele I  – VIII,  inclusiv clasele
pregatitoare si gradinitele din judetul Salaj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot XX= ZONA VII (JIBOU, SOMEŞ ODORHEI, NĂPRADEA, SURDUC, CREACA,
BĂLAN, CRISTOLŢ, GÎRBOU)  - Produse lactate.  Obiectul contractului  il  constituie furnizarea produselor de lactateţie pentru
preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judetul Salaj, pentru anii scolari 2018-2020 - Lot XX= ZONA VII (JIBOU,
SOMEŞ ODORHEI, NĂPRADEA, SURDUC, CREACA, BĂLAN, CRISTOLŢ, GÎRBOU). Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se
acorda gratuit acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantităţi minime =  363.000
bucăţi şi cantităţi maxime =  396.000  bucăţi
Acord-cadru: Valoare minimă: 290.400 lei; Valoare maximă: 316.800 lei.
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie
atribuite pe durata acordului-cadru; cantităţi minime: 181.500 bucăţi şi cantităţi maxime: 198.000 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 158.400 lei.
Valoarea garantiei de participare: 1.584 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: Da
Identificarea proiectului: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
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
Incheierea unui acord-cadru

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

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Da

 
IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2018/S 206-469687

 
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
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Lot XIV - ZONA V (SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR,
CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
213 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 132000
Valoarea totala a contractului/lotului: 112000
Moneda: RON

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

 
Lot XI - ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
212 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 116160
Valoarea totala a contractului/lotului: 98560
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Lot XVII - ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN) -lapte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
215 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 71280
Valoarea totala a contractului/lotului: 60480
Moneda: RON

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

 
Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII)
–lapte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
219 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 76560
Valoarea totala a contractului/lotului: 64960
Moneda: RON

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

 
Lot V –ZONA II (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
210 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
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Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 137280
Valoarea totala a contractului/lotului: 116480
Moneda: RON

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

 
Lot XX - ZONA VII (JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU) -
lapte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
217 / 09.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 158400
Valoarea totala a contractului/lotului: 134400
Moneda: RON

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

 
Lot V –ZONA II (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE) -lapteContract

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
199 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 274560
Oferta cea mai scazuta: 274560
Cea mai ridicata oferta: 274560
Moneda: RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1010421/25.03.2019] Pagina 10
Generat la: 28.03.2019 09:01



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

 
Lot XVII - ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
206 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 142560
Oferta cea mai scazuta: 142560
Cea mai ridicata oferta: 142560
Moneda: RON

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

 
Lot XI - ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER) -
lapte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
204 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 0
Oferta cea mai scazuta: 232320
Cea mai ridicata oferta: 232320
Moneda: RON

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

Lot XIV - ZONA V (SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR,
CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS) -lapte

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
205 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 264000
Oferta cea mai scazuta: 264000
Cea mai ridicata oferta: 264000
Moneda: RON

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

 
Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII)

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
208 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 153120
Oferta cea mai scazuta: 153120
Cea mai ridicata oferta: 153120
Moneda: RON

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

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1010421/25.03.2019] Pagina 12
Generat la: 28.03.2019 09:01



Lot XX - ZONA VII (JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU)
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
207 / 10.01.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SIMULTAN S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 6723660; Adresa: Strada Stadionului, Nr. 1; Localitatea: Faget; Cod NUTS: RO424 Timis; Cod postal:
305300; Tara: Romania; Telefon: +40 256212036; Fax: +40 256212037; E-mail: office@simultan.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 316800
Oferta cea mai scazuta: 316800
Cea mai ridicata oferta: 316800
Moneda: RON

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

 
Contract Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID)- mere

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
2506,2507 / 22.02.2019

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

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
POMICOLA SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 11587785; Adresa: Strada Principala, Nr. 217; Localitatea: Valea Pomilor; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod
postal: 457326; Tara: Romania; Telefon: +40 745534658; Fax: -E-mail: officepomicola@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da
LOGISTIC MEDIA POP ART SRL 
Cod de identificare fiscala: 33848466; Adresa: Strada horia , Nr. 41; Localitatea: Ocna Mures; Cod NUTS: RO121 Alba; Cod postal:
401112; Tara: Romania; Telefon: +40 751193830; Fax: +04 0264317554; E-mail: logisticmediapopart@gmail.com; Adresa internet:
(URL) -Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 343640
Oferta cea mai scazuta: 174944
Cea mai ridicata oferta: 262416
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Contract  Lot III =ZONA I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID) - mere
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
3193 / 11.03.2019

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
POMICOLA SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 11587785; Adresa: Strada Principala, Nr. 217; Localitatea: Valea Pomilor; Cod NUTS: RO116 Salaj; Cod
postal: 457326; Tara: Romania; Telefon: +40 745534658; Fax: -E-mail: officepomicola@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul
este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 171820
Valoarea totala a contractului/lotului: 44304
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
              a) Având în vedere că AC va semna acordul-cadru doar cu op ec situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a
ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:
1. În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale la ofertanții
clasați pe locul 1, AC va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar op ec vor transmite răspunsul
lor în SEAP, caz în care acordul-cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanți care au punctajul cel mai mare.
2. În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul
II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale),
iar op ec vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie
egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită ca urmare a solicitării AC va
influența clasam. locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură.
3. În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul
III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP a unei noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2
zecimale), iar op ec vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanții clasați pe locul I și II să nu fie afectați, respectiv noua propunere
financiară îmbunătățită prezentată ca urmare a solicitării AC va influența clasamentul locurilor I și II, aceasta nu va fi luată în considerare,
păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica
în solicitarea transmisă de către AC.
b) In vederea completarii DUAE, se acceseaza: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
c) AC va incheia un acord - cadru cu max 3 op ec cu reluarea competitiei respectiv cu op ec ale caror oferte sunt admisibile şi care se
situează pe locul I, II si III. In cazul in care nu exista 3 op ec cu oferte admisibile acordul - cadru se va incheia cu 2 op ec. In cazul in care nu
exista nici 2 op ec cu oferte admisibile acordul - cadru se va incheia cu 1 op ec.
d) Op ec clasati pe locul I, II si III care depun ofertă comună la procedură, vor prezenta Acordul de asociere legalizat înainte de incheierea
contractului.
e) Orice op ec are dreptul de a solicita clarific sau inf suplim, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-
un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. 1 si alin. 2 din Legea 98/2016,
actualizata.  In masura in care solicitarile de clarificari  sau informatii  suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior,
raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. 1 si alin.
2 din Legea 98/2016, actualiz, AC urmand sa nu dea curs solicit adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat cel
stabilit.
f)  Pentru comunicarile ulterioare depunerii  ofertelor,  comisia de eval va transmite solicit de clarif  in leg cu oferta prin SEAP (Sect
“Intrebari”).
Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul eval. ofertelor prin intermediul SEAP (Sect
“Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa.
Clauzele de revizuire sunt prevazute in acordul cadru si contractul subsecvent.
Menționăm că independent de criteriile de calificare și selecție stabilite de AC și de cerințele prevăzute în caietul de sarcini, ofertantii
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desemnati câștigători au obligația de a respecta legislația.
 
Fără a aduce atingere prevederi

 
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: 
Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute  in Legea nr.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.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judeţean Sălaj 
Adresa: P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalău; Localitatea: Zalau; Cod postal:  450058; Tara: Romania; Telefon: +40
260614120; Fax: +40 260661097; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cjsj.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
25.03.2019

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1010421/25.03.2019] Pagina 15
Generat la: 28.03.2019 09:01


	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	1 3 - Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID) - mere
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	4 Lot XIV= ZONA V  (SÎMNIHAIU ALMAŞULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMÂNAŞI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZĂPLAC, ALMAŞU, FILDU DE JOS) - Produse lactate
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	3 Lot XI= ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VÎRŞOLŢ, MESEŞENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BĂNIŞOR, CIZER) - Produse lactate
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	5 Lot XVII= ZONA VI  (CEHU SILVANIEI, SĂLĂŢIG, BENESAT, DOBRIN) - Produse lactate
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	7 Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII) - Produse lactate
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	2 Lot V= ZONA II  (ŞĂRMĂŞAG,  BOCŞA,  ŞAMŞUD,  BOBOTA, CHIEŞD, CARASTELEC,  MĂIERIŞTE)- Produse lactate;
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare

	6 Lot XX= ZONA VII (JIBOU, SOMEŞ ODORHEI, NĂPRADEA, SURDUC, CREACA, BĂLAN, CRISTOLŢ, GÎRBOU) - Produse lactate
	II.2.1) Titlu 
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare



	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
	IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui anunt orientativ periodic


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Lot XIV - ZONA V (SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XI - ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XVII - ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN) -lapte
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII) –lapte
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot V –ZONA II (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XX - ZONA VII (JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU) -lapte
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot V –ZONA II (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE) -lapteContract
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XVII - ZONA VI (CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XI - ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER) -lapte
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XIV - ZONA V (SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS) -lapte
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XXIII= ZONA VIII  (ILEANDA, BĂBENI, LETCA, LOZNA, GÎLGĂU, RUS, ŞIMIŞNA, ZALHA, POIANA BLENCHII)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Lot XX - ZONA VII (JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU)
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Contract Lot III =ZONA  I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID)- mere
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea

	Contract  Lot III =ZONA I (ZALĂU, HERECLEAN, CRIŞENI, COŞEIU, MIRŞID) - mere
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	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

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



