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Nr. 291/30.10.2020 

ANUNȚ DE PUBLICITATE 

 

PACHET MATERIALE PROTECTIE SANITARA CF ACORD 222/10.09.2020 

 

1.Informații privind beneficiarului privat:  

Societatea Civila Profesionala de Asistenta Sociala Cristian Rosu si Asociatii,  CIF: 18941706, 

Adresa : Strada Cooperatiei  nr.5B, Sector 5, Bucuresti, cod postal 052832, e-mail 

office@rosusiasociatii.com; Persoana de contact: CIORTAN ALEXANDRU VLADIMIR – telefon: 

0722564943 

 

2. Obiectul achiziției: Achiziție materiale de protecție și dezinfectante, în cadrul proiectului 

„Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei Covid - 19”, Cod Proiect 137872. 

Acord II  222/10.09.2020   

 

3. Procedura de achiziție: Procedură competitivă de Achiziție materiale de protecție și 

dezinfectante, conform metodologie privind efectuarea achiziției de către beneficiarii privați în 

cadrul proiectului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei Covid - 19”, Cod 

Proiect 137872, Acord II  222/10.09.2020.   

 

4. Valoarea estimată a achiziției: 547.058,82 lei, fără TVA.  

 

5. Durata contractului de furnizare: 120 de zile de la semnarea acestuia de către ambele părți, 

cu posibilitate de prelungire prin act adițional în condițiile legii.  

 

6. Cantitate estimata a contractului: minim 5.320 pachete cu urmatorul continut: 1 cutie masti 

faciale de protectie (50 buc), 1 cutie manusi nitril nepudrate de unica folosinta (100 buc) si  1 

dezifectant pentru maini (min.200 ml, 1 buc), conform specificatiilor tehnice din caietul de 

sarcini. 

 

7. Solicitări de clarificare și răspunsul la solicitările de clarificare primite  

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 04.11.2020, ora 

12:00. Solicitarile de clarificare vor fi adresate de operatorii economici interesați la adresa de e-

mail: office@rosusiasociatii.com.  

 

Termenul limita in care beneficiarul privat va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor 

de clarificari sau informatii suplimentare este data de 06.11.2020. Răspunsul consolidat la 

solicitările de clarificări transmise în termen, va fi publicat la adresa www.mmuncii.gov.ro, 

secţiunea "Anunțuri achiziții proiect Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei 

COVID-19 ", în data de 06.11.2020.  
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8. Transmitere oferta 

Oferta va fi transmisă în plic închis la Societatea Civila Profesionala de Asistenta Sociala Cristian 

Rosu si Asociatii,  Adresa : Strada Cooperatiei  nr.5B, Sector 5, Bucuresti, cod postal 052832, 

Romania Persoana de contact: CIORTAN ALEXANDRU VLADIMIR – telefon: 0722564943 pâna la data 

de 09.11.2020, ora 12:00, si va fi înscripționată: Procedură competitivă de ACHIZIȚIE MATERIALE 

DE PROTECȚIE ȘI DEZINFECTANTE, pentru proiectul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în 

contextul pandemiei Covid - 19”, Cod Proiect/137872. Acord II  222/10.09.2020   A nu se deschide 

înainte de data de 09.11.2020, ora 12:00. Ofertele care sunt transmise după data și ora de 

expirare, se vor returna nedeschise. Nu se admit oferte parțiale. Oferta nu poate fi retrasa sau 

modificata dupa expirarea termenului de depunere. Oferta va fi numerotată, semnata si 

stampilata pe fiecare pagină de catre reprezentantul legal sau persoana împuternicită și va 

cuprinde un Opis al documentelor depuse. Lipsa unuia dintre componentele ofertei (documentele 

de calificare, propunerea tehnica și propunerea financiara), are ca efect descalificarea 

ofertantului. Oferta va fi redactată în limba română.  

 

Plicul exterior, netransparent și sigilat va fi însoțit de Scrisoare de înaintare (Formular nr. 1) și 

Împuternicire pentru semnatarul ofertei - Formular nr. 2). În interiorul plicului, se vor introduce 3 

plicuri sigilate și închise, astfel:  

I. DOCUMENTELE DE CALIFICARE ORIGINAL (plicul 1):  

a) Cerințe cu privire la situația personală a ofertanților:  

1) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice (Formular nr. 3 - original). Persoana cu funcție de decizie în cadrul acestui 

contract este: Rosu Cristian, avand calitatea de asistent social coordonator SCPAS Cristian Rosu si 

Asociatii și Ciortan Alexandru Vladimir - asociat SCPAS Cristian Rosu si Asociatii 

2) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice (Formular nr. 4 - original)  

3) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice (Formular nr. 5 - original)  

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale:  

4) Se solicită prezentarea documentului: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerțului. Informațiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale/ valabile la data 

prezentării acestuia. Din Certificatul depus trebuie să reiasă faptul că operatorul economic deține 

codul CAEN aferent obiectului achiziției – se va depune în original sau copie conform cu originalul.  

c) Situația economica si financiara:  

5) Cifra medie de afaceri globala calculata pentru ultimii trei ani (calculați până la data limita de 

depunere a ofertelor – 2019, 2018, 2017), cel puțin egala cu valoarea estimată a achiziției, 

respectiv 547.058,82 lei fără TVA – Formular Informații Generale (Formular nr. 6 – original). Notă: 

Neîndeplinirea criteriilor de calificare constituie motiv de respingere a ofertelor.  
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II. PROPUNEREA TEHNICĂ ORIGINAL (plicul 2)  

Se vor prezenta informațiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta sa 

permită identificarea cu ușurința a corespondentei cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 

Se vor oferi detalii pentru fiecare cerință din caietul de sarcini. Se va prezenta Formularul de 

ofertă tehnică - Formular nr. 7 - original. Ofertantul are obligația de a prezenta, în cadrul ofertei 

tehnice, documentele necesare pentru demonstrarea conformității produselor ofertate cu 

specificațiile tehnice din caietul de sarcini. În aces sens, ofertantul are obligația de a prezenta, 

în cadrul propunerii tehnice, următoarele documente: Fișa tehnică a produselor întocmită de 

producător, Declarație de conformitate sau certificat de calitate a produsului, fotografii ale 

produselor ofertate, precum și orice alte documente care atestă faptul că produsele furnizate 

îndeplinesc cerinţele sau criteriile stabilite prin specificaţiile tehnice. Ofertantul va depune 

declarație prin care operatorul economic declară faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de 

obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă - conform 

reglementărilor în vigoare la nivelul national și care vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii 

contractului (Formular nr.8 - original). Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o 

anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț (brevet 

de invenție, o licență de fabricație) sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință și nu 

au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate sau echivalent.  

Notă: Propunerile tehnice care nu respecta cerințele specificate in caietul de sarcini vor fi 

respinse ca neconforme. 

 

III. PROPUNEREA FINANCIARĂ (plicul 3)  

Ofertantul va elabora şi propunerea financiară, astfel încât acesta să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul 

contractului de achiziţie publică.  

Propunerea financiară va cuprinde (Formular nr.9 - original):  

a. Denumirea produselor ofertate;  

b. U.M. pentru fiecare produs ofertat;  

c. Pret unitar (fara TVA), care va include toate costurile legate de livrare, manipulare, transport, 

etc.;  

d. Cantitatea ofertata de pachete, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;  

e. Valoarea pentru intreaga cantitate din acelasi produs (fara TVA);  

f. TVA;  

g. TOTAL VALOARE OFERTA  

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 

valabilitate. Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA, cu două zecimale. 

Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului. Prețurile ofertei nu 

se ajustează.  
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În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea estimată, 

comunicată prin invitația de participare, oferta este considerată inacceptabilă.  

 

Operatorii economici care nu sunt platitori de TVA vor prezenta oferta cu aceasta mentiune.  

 

9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.  

 

10.Criteriul de atribuire: In urma derularii procedurii competitive va fi declarata castigatore 

oferta care indeplineste cerintele tehnice minime publicate in Caietul de sarcini, prin aplicarea 

criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”. In aplicarea acestui criteriu se iau in 

considerare: numarul de pachete ofertate si timpul de livrare de maxim 10 zile. In stabilirea 

punctajului, ponderea fiecarui criteriu are valoarea de 50%. 

 

11. Garantia de buna executie: Avand in vedere ca termenul de livrare este de maxim 10 zile 

lucratoare de la lansarea comenzii, autoritatea contractanta nu solicita garantie de buna 

executie. 

 

12. Metodologia de evaluare  

Evaluarea ofertelor depuse până la data şi ora limită de depunere, va avea în vedere parcurgerea 

următoarelor etape procedurale:  

1. Analiză documentelor de clarificare și selecție - demonstrarea conformității cu cerințele 

solicitate;  

2. Verificare propunere tehnică;  

3. Evaluare propunere financiară și aplicare criteriu de atribuire.  

 

In cazul in care oferta declarata castigatoare, nu utilizeza suma maxima estimata, suma 
ramasa si neutilizata va fi folosita in continuare la achizitia pentru aceleasi produse pana la 
utilizarea integrala, prin incheierea unui act aditional cu castigatorul achizitiei, cu pastrarea 
preturilor unitare. 
 

13. Contestarea.  

În situaţia în care un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat 

procedura competitivă, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru 

soluţionarea cauzei. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are competenţe privind 

soluţionarea contestaţiilor în contextul derulării procedurii competitive, definite în cadrul 

prezentei proceduri. 

 

 

 

 


