Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Furnizarea şi distribuţia 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 judeţul Sălaj, pentru anii şcolari 2021-2022
și 2022-2023
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11; 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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123036
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
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 şi distribuţia 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 judeţul Sălaj, pentru anii şcolari
2021-2022 și 2022-2023
Numar referinta: 4494764/2021/72

II.1.2) Cod CPV principal
03222321-9 Mere (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizarea şi distribuţia 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 judeţul Sălaj, pentru anii şcolari
2021-2022 și 2022-2023
Se va încheia câte un acord cadru. Acordul cadru va cuprinde 2 contracte subsecvente, câte unul pentru fiecare an şcolar,
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pentru fiecare tip de produs.
Se vor acorda gratuit pentru preșcolarii din gradinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare
acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe în limita unei valori zilnice/copil de 0,55
lei pentru porția de fructe,
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18
Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări in a 13-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a13 zi inainte
de data limita de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SICAP.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 1800168,15 si 1811100,50; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

Sectiunea II.2 Descriere
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)
Furnizarea şi distribuţia 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 judeţul Sălaj, pentru anii şcolari
2021-2022 și 2022-2023
Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 porţii de mere - în zilele de joi şi vineri ale săptămânii.
Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:
- cantităţi minime = 3.273.033 bucăţi
- cantităţi maxime = 3.292.910 bucăţi
Acord-cadru:
Valoare minimă: 1.800.168,15 lei;
Valoare maximă: 1.811.100,50 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: 1.695.384 bucăţi
- cantităţi maxime: 1.705.680 bucăţi.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 938.124,00 lei.
Valoarea garantiei de participare: 9.381 lei.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
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Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Lanţul de aprovizionare (P2)
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: a) Pentru livrările directe (de la Producătorul original la consumatorul
final) pentru Ct = toată cantitatea maximă estimată a acordului cadru se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;
b) Pentru livrările directe (de la Producătorul original la consumatorul final) pentru
Cp = o parte din cantitatea maximă estimată, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
P 2 producător = (Cp/Ct) x 10 puncte.
INTERMEDIAR 1 - (P 2 intermediar 1 = 5 puncte)
a) Pentru un singur operator economic (Intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Ct = toată cantitatea maximă
estimată a acordului cadru se acordă punctajul maxim alocat – 5puncte.
b) Pentru un singur operator economic (Intermediar 1) implicat în lanțul de aprovizionare pentru Cp = o parte din cantitatea
maximă estimată a acordului cadru, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
P 2 intermediar 1 = (Cp/Ct) x 5 puncte.
INTERMEDIAR 2(ofertant) - (P 2 intermediar 2 = 1 punct)
a) Pentru al doilea operator economic (Intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru
Ct = toată cantitatea maximă estimată a acordului cadru, se acordă punctajul maxim alocat – 1 punct.
b) Pentru al doilea operator economic (Intermediar 2) implicat în lanțul de aprovizionare pentru
Cp = o parte din cantitatea maximă estimată a acordului cadru, punctajul se va calcula după următoarea formulă:
P 2 intermediar 2 = (Cp/Ct) x 1 punct
P2 = P 2 producător + P 2 intermediar 1 + P 2 intermediar 2(ofertant)
P= P1+P2
NOTA: Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Ofertanții au obligaţia de a prezenta în mod clar lanțul de aprovizionare: Producător (Ofertant) sau Producător - Intermediar 1
(Ofertant) sau Producător – Intemediar 1- Intermediar 2 (Ofertant), după caz, conform model tabel: col.1 - Producător, col. 2 Cantitate producător, col. 3 - Doc. doveditoare relevante, col. 4 - Intermediar 1, col. 5 -Cantitate Intermediar 1, col. 6 -Documente
doveditoare relevante, col. 7 - Intermediar 2, col. 8 – Cantitate Intermediar 2, col. 9 - Doc. doveditoare relevante.
Ofertantul are obligaţia de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare relevante (certificat de producător/documente
contabile/contracte/antecontracte, etc.) care trebuie să demonstreze că producătorul şi/sau intermediarul îi va furniza cantitatea
maximă estimată a acordului cadru.

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 24; 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
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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 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:
Ofertanţii/Terţii susţinători/Subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60,
art 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii şi formalităţi necesare pentru
evaluarea respectării cerinţelor: 1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE, 2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE, 3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE, 4. Neîncadrarea în
prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – se va completa DUAE.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea
ofertantului din procedura de atribuire a acordului-cadru. Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE.
Persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante:
Nota: Presedinte- Dinu Iancu Salajanu, Vicepresedinte- Szilagyi Robert- Istvan, Vicepresedinte- Barsan Cristian Claudiu, Secretarul
judetului- Vlaicu Cosmin Radu, administratorul judetului – Maghiu Marian Paul director - Directia economica - Marusca Leontina
Lucica, sef serviciu -Directia economica -Murareanu Mioara Aurica, consilier -Directia economica - Cadar Oana Alexandra, consilier Directia economica - Firicel Petre, consilier -Directia economica - Brânduşan Daniela-Letiţia, consilier -Directia economica - Olaru
Ana –Dana, Director – Direcția Investiții și Programe publice – Ghilea Ioana Lavinia Directia Investitii si programe publice- LabaOana, sef serviciu- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Vultur Maria, consilier achizitii
publice- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Stanciu Mariana- Crina, consilier achizitii
publice- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Maier Radu- Cristian, consilier achizitii publice
- Serviciul achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor - Prian Claudia-Daniela, consilier juridic- Serviciul
achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor Făgărăşan Lavinia Georgeta, consilier achizitii publice - Serviciul
achizitii publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Dirjan Alina- Monica, consilier achizitii publice - Serviciul achizitii
publice, parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Turda Gavril, consilier achizitii publice - Serviciul achizitii publice,
parteneriat public-privat si urmarirea contractelor – Gal Mariana Ramona, consilier achizitii publice - Serviciul achizitii publice,
parteneriat public-privat si urmarirea contractelor- Blajan Cosmina Maria, consilier achizitii publice - Serviciul achizitii publice,
parteneriat public-privat si urmarirea contractelor – Tioran Ionela- Irina, în cadrul Autoritatii Contractante –Judetul Salaj.
Consilieri judeteni:
Alexa Ioan, Ardelean Cosmin-Vasile, Ardelean Gheorghe, Ardelean Nicolae, Berek Stefan, Blaga Dumitru, Borna Mihai Bogdan,
Chende Ioan, Crisan Mariana Dana, Costinaş Ovidiu, Dobrai Ferenc-Cristian, Demle Alin, Dimitriu Alexandru, Forț Corina Emilia,
Iepure Ioan-Viorel, Irimiea Anca-Manuela, Margin Gabriel Adrian, Moni Sandor, Opriş Alin-Florin, Panie Sergiu, Olar Nicolae,
PappZsolt-Laszlo, Pop Gheorghe-Ioan, Simonfi Maria, Sojka Attila Ioan, Souca Valentina Lucia, Zaharia Marcel - Claudiu.
(ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea
autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de
licitaţie electronică vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Aceste documente pot fi:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic sau a
celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de
ONRC/actul constitutiv;
c) după 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 nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alte documente edificatoare, după caz. Se vor depune odată cu depunerea DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al
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terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare/şi sau a
acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale
informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Informaţii pentru persoanele juridice
străine:
Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ ofertanţi
asociaţi/subcontractanţi/ terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor.
Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilităţii. Pentru ofertanţii nerezidenţi se
vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în
care are incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise mai sus.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala
Media cifrei de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2018, 2019 și 2020 trebuie să fie cel puţin egală cu
valoarea de 1.811.100 lei. - Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa in formularul DUAE declaratia privind
indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertanţii clasaţi pe
primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică: bilanţuri contabile sau extrase de
bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte.
În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr.
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii
cu privirela existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resurselenecesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în
care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale,
fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au
acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret
în care va realiza acest lucru).
Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivele de excludere şisolicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ,
cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include
informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puţin: 1.811.100 lei
Prin produse similare se înţelege furnizare de fructe. - Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa in formularul
DUAE declaratia privind indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse in anuntul relevant sau in documentele achizitiei
mentionate in anunt.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante,
doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică
(inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepţie sau alte documente din
care sa reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada şi locul livrării.
În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include
informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice
moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor
susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susţinerii acordate.

Anunt publicat: [CN1032300/29.06.2021]
Generat la: 01.07.2021 11:37

Pagina 5

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale,
fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au
acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în
care va realiza acest lucru).
Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicit ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ,
cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include
informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională
2.) Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Informaţii privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru.
Ofertantul/candidatul dispune de cel puţin 8 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. - Se va
completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ ofertanţi
asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze.
La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după
finalizarea etapei de licitaţie electronică vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE.
Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziţie mijloace de transport adecvate, autorizate
conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere,
comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) şi copia documentului de autorizare la autoritatea competentă, valabil la data
prezentării].
Se vor depune odată cu depunerea DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă
modulefectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare/şi sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă
ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea
nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include
informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice
moment resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor
susţinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Terţul/terţii susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractile
executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate.
Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale,
fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au
acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în
care va/vor realiza acest lucru).
Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea
sau se încadrează printre motivele de excludere şi
solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va
includeinformaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
3.) Proportia de subcontractare
Cerința 3.
Informații subcontractanți/ asociați.
Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanți. cu precizarea exacta a partilor din contract care urmeaza a fi îndeplinite de
acestia si exprimarea procentuala a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a fost declarata câstigatoare are obligatia de a prezenta
contractul incheiat cu subcontractanții. nominalizati în oferta, înaintea semnarii contractului cu specificarea concreta a partilor ce vor
fi indeplinite, în exprimare fizica-procentuala. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui
subcontractanții nominalizati în oferta fara acceptul Autoritații Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca
la modificarea Propunerii tehnice.sau financiare initiale. Operatorul economic are obligatia de a prezenta acordul de asociere. În
cazul asocierii operatorul economic va prezenta angajament cu toti asociatii prin care îsi asuma raspunderea colectivă si solidară
pentru. indeplinirea contractului. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute
la art. 60, art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. În cazul în care este identificată o situaţie
de excludere, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură
cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situaţie
Cerinta 4
Inf.tert / tertii
In cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională
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invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia
Ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii
anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în
acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatiile care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea 98/2016.
În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala
invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi Autoritatii
Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un
angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a acestuia; - dovada ca va dispune efectiv
de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat
subcontractant. Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea capacitatea
tehnica si/sau profesionala nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 60, art. 164, 165 si 167. din Legea 98/2016.
Daca tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza în
unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 60, art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, Autor - Cerinta 3.
Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire.
Operatorul economic va depune, odată cu DUAE, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.
Cerinta 4
În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională
invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza,
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia
Ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii
anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în
acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatiile care
determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 60, art. 164, art. 165,art 167 si art. 60 din Legea 98/2016.
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: - documente transmise acestuia de catre tertul/tertii
sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele
invocate ca element de sustinere a acestuia; - dovada ca va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare
pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant. Autoritatea contractanta verifica
daca tertul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau
profesionala îndeplineste/ îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea capacitatea tehnica si/sau profesionala nu se
încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii nu îndeplineste/
îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere
prevazute la art. 60, art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca operatorul
economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Operatorul ecnomic va depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va
materializa susținerea acestuia. Documentele justificative care probeaza care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate
doar ofertantului la solicitarea Autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Dovada implementării sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 sau HACCP sau ISO 22001 prin prezentarea
unui certificat valabil, emis de un organism de certificare acreditat sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel
corespunzător al calităţii/siguranţei alimentare (pentru cazurile specifice prevăzute de lege) În cazul unei asocieri, această condiţie
trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din acordul-cadru (activitatea) pe care acesta o îndeplineşte. Operatorul economic (lider, asociat) va completa in formularul DUAE declaratia privind indeplinirea tuturor criteriilor de selectie
impuse in anuntul relevant sau in documentele achizitiei mentionate in anunt.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedură.
La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea
etapei de licitaţie electronică vor prezenta documente care demonstrează îndeplinirea cerinţei, fie prin prezentarea de
certificateemise de organisme acreditate care să ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotărârii Guvernului nr.
924/2005 şi/sau a altor tehnici şi măsuri echivalente privind siguranţa alimentară, fie prin prezentarea unor documente ce susţin
existenţa procedurilor permanente bazate pe principiile HACCP însoţite de dovezi care să ateste înregistrările de conformitate
potrivit măsurilor impuse de Hotărârea Guvernului nr. 924/2005.

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
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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: 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
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:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu mai multi operatoriAcord cu mai multi operatori
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru: 3
Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competitiei : Da
Cu reluarea competitiei in SEAP : Nu
Reluarea competitiei se realizeaza partial Nu
Detaliere: Durata acordului cadru: 24 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite:
Conform Ordinului 19/37/2018, acordul-cadru va cuprinde câte un contract pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani
școlari, respectiv 2021-2022, 2022-2023.
Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorităţii contractante cu privire la datele preconizate pentru
aplicarea procedurii de atribuire, sens în care datele propuse reprezintă intenţia autorităţii contractante, pornind de la ipoteza de
lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanţe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul iniţierii
procedurii de atribuire, respective vor fi asigurate şi resursele financiare necesare.

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
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Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 02.08.2021 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:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 02.02.2022
Durata in luni: 6

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2021; 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
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) DUAE-ul se va completa in SEAP
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 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, intrun termen de cel mult 18 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,
Anunt publicat: [CN1032300/29.06.2021]
Generat la: 01.07.2021 11:37

Pagina 9

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 12 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 desemnati câștigători au obligația de a respecta legislația.

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.11; Localitatea: Zalau; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Telefon: +40 260614120; Fax: +40
260661097; E-mail: office@cjcj.ro; Adresa internet: (URL) www.cjsj.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2021
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