
Acord cadru de furnizare:  Legume radacinoase, fasole
boabe, cartofi de consum - lot 1 si Citrice si mere - lot 2.

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare 
Cod de identificare fiscala:  Adresa: Strada: Corvinilor, nr. 18; Localitatea: Satu Mare; Cod NUTS: RO115 Satu Mare; Cod postal:
440080; Tara: Romania; Persoana de contact: Leleti Beata Zita, Stan Mariana Ioana; Telefon: +40 261768449; Fax: +40 261768449; E-mail:
achizitiidgaspcsm@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.dgaspcsm.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Protectie sociala

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Acord cadru de furnizare:  Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum - lot 1 si Citrice si mere - lot 2.
Numar referinta: 15418983_2021_PAAPD1314990

 
II.1.2) Cod CPV principal
03221000-6 Legume (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acord-cadru de furnizare:  Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum  -  Lot 1 si Citrice si mere - Lot 2, achiziția
acestor produse este de strictă necesitate pentru asigurarea hranei, fiind luate măsurile privind asigurarea necesarului acestor
produse, fără întrerupere, pentru beneficiarii din unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor
adulte cu dizabilități si persoanelor vârstnice, precum și copiilor/tinerilor din sistemul de protecție.
Produsele  vor  fi  achiziţionate  pentru  casele/centrele  din  subordinea autorităţii  contractante  în  cantitatile,  caracteristicile  (
specificatiile)  tehnice și în conditiile  solicitate în  caietul de sarcini. Obiectul licitatiei publice deschise îl constituie încheierea  unui
acord-cadru avand durata de 16 de luni. Se vor încheia contracte subsecvente semestrial/ trimestrial/lunar , în funcție de existența
resurselor financiare alocate cu această destinație motivat de faptul că, la momentul demarării procedurii de achiziție, datorită
fluctuației beneficiarilor din cadrul caselor/centrelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Satu Mare, nu se poate stabili cu exactitate cantitatea de produse necesară atribuirii unui contract de furnizare, raportată la nevoile
proprii de aceste produse  aferente unui an bugetar. Acordul cadru se va încheia cu un singur operator economic.
Operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 15 zile inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire în a 10-a zi inainte de data  limita de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul
prevazut.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
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Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Legume radacinoase, fasole boabe, cartofi de consum

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03221000-6 Legume (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 03212100-1 Cartofi (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare: 
Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea DGASPC mentionate în caietul de sarcini.Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea
DGASPC mentionate în caietul de sarcini.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitati estimate minime si maxime ale acordului - cadru:
Cartofi de consum, cantitate min. = 3902  kg, cantitate max.  =  62445 kg;
Ceapa uscata, cantitate min.  = 700 kg, cantitate max. = 11206 kg;
Fasole uscata, cantitate min. = 334 kg, cantitate max. =5339 kg;
Gulii, cantitate min. = 364 buc, cantitate max. =  5820 buc;
Hrean, cantittae min. = 13 kg, cantitate max. = 206 kg ;
Morcovi, cantitate min. = 724 kg, cantitate max. = 11592 kg;
Patrunjel, cantitate min. = 238 kg, cantitate max. = 3803 kg;
Pastarnac, cantitate min. 75 kg, cantitate max. 1212 kg;
Ridichi negre, cantitate min. = 26 kg, cantitate max. 394 kg;
Sfecla rosie, cantitate min. = 67 kg, cantitate max. 1072 kg;
Telina, cantitate min. = 183 kg, cantitate max. 2926 kg ;
Usturoi, cantitate min. = 57 kg, cantitate max. 917 kg.

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
- valoare minimă estimată acord - cadru: 25.392,96  lei
-  valoare maximă estimată acord-cadru: 406.294,95 lei
-  valoare minimă estimată contract subsecvent: 25.392,96  lei
-  valoare maximă estimată contract subsecvent:  228.540,24 lei

 
II.2.1) Titlu 
2 Citrice si mere

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222000-3 Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare: 
Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea DGASPC mentionate în caietul de sarcini.Sediile unitatilor (case/centre) din subordinea
DGASPC mentionate în caietul de sarcini.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitati estimate minime si maxime ale acordului - cadru:
Ananas, cantitate min. =  40 kg, cantitate  max. = 634  kg;  
Banane, cantitate min. = 535 kg, cantitate max. = 8566 kg;
Clementine, cantitate min. = 289 kg, cantitate max. 4625 kg;
Grapefruit, cantitate min. = 149 kg, cantitate max. 2383 kg;
Kiwi, cantitate min = 194 kg, cantitate max. 3108 kg;
Lamai, cantitate min. = 127 kg, cant. max. 2035 kg;
Mandarine, cantitate min. = 288 kg, cantitate max. 4605 kg;
Mere, cantitate min. = 714 kg, cantitate max. 11407 kg ;
Pomelo, cantitate min. = 102 kg, cantitate max. = 1633 kg;
Portocale, cantitate min. = 394 kg, cantitate max. = 6305 kg.

 
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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
- valoare minimă estimată acord - cadru: 17.107,47   lei
-  valoare maximă estimată acord-cadru: 273.718,45  lei
-  valoare minimă estimată contract subsecvent: 17.107,47  lei
-  valoare maximă estimată contract subsecvent:  153.966,08   lei

 

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2021/S 205-534699
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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
 

Acord- cadru  furnizare legume radacinose, fasole boabe, cartofi de consum - Lot 1
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
617 / 06.01.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala: 28103545; Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 406276,61
Moneda: RON

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

 
Contract subsecvent (1) - Legume radacinose, fasole boabe, cartofi de consum - Lot 1

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
628 / 06.01.2022

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

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala:  Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 406276,61
Valoarea totala a contractului/lotului: 75594,18
Moneda: RON
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V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
Contract subsecvent (1) - citrice și mere - Lot 2

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
2735 / 17.01.2022

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

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala:  Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 273712,11
Valoarea totala a contractului/lotului: 51315,30
Moneda: RON

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

 
Acord cadru furnizare citrice si mere - Lot 2

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
2725 / 17.01.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala:  Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 273712,11
Moneda: RON

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

 
Contract subsecvent  (2)  furnizare legume radacinoase, fasole boabe si cartofi de consum - lot 1

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
22389 / 06.04.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
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V.2.3) Numele si adresa contractantului
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala: dresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 76701,18
Valoarea totala a contractului/lotului: 76701,18
Moneda: RON

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

 
Contract subsevent nr. 2 furnizare citrice si mere- lot 2

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
30187 / 13.05.2022

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

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
AMA FRUCT CP 
Cod de identificare fiscala:  Adresa: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17; Localitatea: Horodniceni; Cod NUTS: RO215 Suceava;
Cod postal: 727314; Tara: Romania; Telefon: +40 374014779; Fax: +40 230521515; E-mail: amafructcp@gmail.com; Adresa internet:
(URL) https://www.amafructcp.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 106769,06
Valoarea totala a contractului/lotului: 106769,06
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
              1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe
primul loc au preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul S.E.A.P., în vederea încărcării electronice de către
operatorii economici de documente care conţin noi preţuri. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci
autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
2) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SICAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Întrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea " Documentatie Atribuire, Lista clarificari, notificari si decizii"
din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de
comunicare decât cea stabilita în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016 cu modificari si completari ulterioare.
3) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari  privind documentatia de atribuire,  operatorii  economici  se vor înregistra în SEAP
(www.e¬licitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.
4) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare. Răspunsul
autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis cu cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor,
conform art.161 alin (1) / Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor: 15 zile.
5) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente  complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o origine sau la  o productie/metoda specifica  de fabricatie  /
prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
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VI.4) Proceduri de contestare
 

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

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

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

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare 
Adresa: Strada Corvinilor, Nr. 18, localitatea Satu Mare; Localitatea: Satu Mare ; Cod postal: 440080; Tara: Romania; Telefon: +40
745548010; Fax: +40 261768449; E-mail: achizitiidgaspcsm@gmail.com; Adresa internet: (URL) www.dgaspcsm.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
29.05.2022
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