
Furnizare de produse: lot 1 - legume de sezon și lot 2 -
fructe de sezon

 
 

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:  -Telefon:  +40  261768830/  +40  745548010;  Fax:  +40  261768830;  E-mail:
achizitiidgaspcsm@gmail.com  ,  secretariat@dgaspcsm.ro;  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
Furnizare de produse: lot 1 - legume de sezon și lot 2 - fructe de sezon
Numar referinta: 15418983_2022_PAAPD1334994

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

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract de furnizare pentru furnizarea de produse împărtite  pe loturi, după cum urmează:
Lot 1 - Legume de sezon ( ardei capia, ardei gras, broccoli, castraveți, ceapă verde, ciuperci proaspete, conopidă, dovlecei, fasole
verde, gogoșari, mărar, roșii, ridichi roșii, salată verde, spanac, varză albă de toamnă - pentru murat, varză albă de vară, varză roșie,
vinete, dovleac de toamnă cartofi noi).   
 Lot 2 - Fructe de sezon ( caise, căpșuni, cireșe, pepene galben, pepene roșu, pere, piersici, prune, struguri, vișine),  conform
cerintelor caietului de sarcini.
Achiziția acestor produse  sunt de strictă necesitate pentru asigurarea unor condiții normale, menținerea unor standarde de calitate
în serviciile oferite pentru copii și adulții din sistem, astfel încat acești beneficiari să fie multumiți de serviciile oferite.
Produsele  vor  fi  achiziţionate  pentru  casele/centrele  din  subordinea  autorităţii  contractante  în  cantitățile,  caracteristicile
(specificațiile tehnice) și în condițiile solicitate în caietul de sarcini. Obiectul licitatiei publice deschise îl constituie încheierea unui
contract de furnizare  avand durata de
 8 luni. Operatorii econoimici interesați vor transmite solicitările de clarificări cu cel tarziu 15 zile înainte de data limită stabilită
pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitărilor de clarificari/informațiilor suplimentare în legatură cu documentația de
atribuire în a10-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
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II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 410380,20
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
2 Fructe de sezon

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222000-3 Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare: 
Sediile unităților din subordinea  autortății contractante (DGASPC Satu Mare) menționate în caietul de sarcini.Sediile unităților din
subordinea  autortății contractante (DGASPC Satu Mare) menționate în caietul de sarcini.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Caise 1635 kg, căpșuni 1642 kg, cireșe 1252 kg, pepene galben 2516 kg, pepene roșu 4566 kg, pere 1774 kg, piersici 1914 kg, prune
1732 kg, struguri 2663 kg, vișine 709 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
-

 
II.2.1) Titlu 
1 Legume de sezon

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

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare: 
Sediile unităților  din subordinea autorității contractante ( DGASPC Satu Mare)  menționate în caietul de sarcini.Sediile unităților  din
subordinea autorității contractante ( DGASPC Satu Mare)  menționate în caietul de sarcini.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Ardei capia 1336 kg, ardei gras 2179 kg, broccoli 882 kg, castraveți 2958 kg, ceapă verde 2699 legături, ciuperci proaspete 1517 kg,
conopidă 3607 kg, dovlecei 3906 kg, fasole verde 1404 kg, gogoșari 1320 kg, mărar 1139 legături, roșii 5622 kg, ridichi roșii 1821
legături, salată verde 2218 bucăți, spanac 1817 kg, varză albă de toamnă (pt. murat) 10200 kg, varză albă de vară 5540 kg, varză
roșie 570 kg, vinete 3159 kg, dovleac de toamnă 545 kg, cartofi noi 11460 kg .
Cantitățile fiecărui lot / contract sunt conform caietului de sarcini.
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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
-

 

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: 2022/S 042-108323

 
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
 

Contract de furnizare fructe de sezon- LOT 2
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32813 / 25.05.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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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: 115727,10
Valoarea totala a contractului/lotului: 115727,10
Moneda: RON

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

 
Contract de furnizare legume de sezon- LOT 1

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
32810 / 25.05.2022

 
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: 294653,10
Valoarea totala a contractului/lotului: 294653,10
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
              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 întelese ca fiind însotite de mentiunea ”sau echivalent”.
 
1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare publicat în SEAP, DUAE este configurat direct în SEAP și pus la dispozitia
operatorilor economici interesati. Operatorii economici participanti vor completa în SEAP în mod direct, în acest document informatiile/
raspunsurile aferente încadrarii/neincadrarii în motivele de excludere, respectiv îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre
autoritatea contractanta desemnata, tanand cont de calitatea în care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv ofertant,
ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz.
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2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie să detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate
electronic.
 
3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 59- 60 din
Legea nr.98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca
este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai în format electronic,
semnate cu semnatura electronica extinsa și numai pana la data și ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor în anuntul de participare.
 
4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta desemnata urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin altă
modalitate de comunicare decat cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari,  sau informații
suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limita precizat de autoritatea contractanta , solicitarile
de clarificari depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
 
5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu
cerintele impuse, atât solicitarea, cât și raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura
electronica extinsa. In situatia în care raspunsul ofertantului este postat în SEAP fără semnatură electronică extinsă, oferta sa va fi asimilata
prevederilor art.137 alin.(2) lit.j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabilă.
 
6. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și 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) din  Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a
ofertelor: 15 zile.

 
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: 
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform art. 8, aliniatul 1, litera b) din Legea 101/2016 cu
completarile și modificarile ulterioare, persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza
Consiliul în termen de 7 zile.

 
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
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.06.2022
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