Anunt de participare numarul 178171/19.08.2017
Salvarea s-a facut cu succes.
Detaliu anunt
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 18.08.2017 09:22
Data acceptarii ANRMAP: 18.08.2017 15:11
Data trimiterii la OJ: 18.08.2017
Data publicarii in SEAP: 19.08.2017 01:30
Trimite la OJ: Da
Numarul anuntului in OJ: 2017/S 160 - 331332 Din 23.08.2017
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin
mijloace electronice

Documentatie de atribuire
Numar documentatie: 288953
Denumire contract: Achizitie de produse alimentare necesare hranirii efectivelor de elevi.
Data acceptare: 17.08.2017

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 0663 DRAGASANI SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI DE
JANDARMI DRAGASANI
Adresa postala: str. I.C. BRATIANU nr.25, Localitatea: Dragasani, Cod postal: 245700,
Romania, Punct(e) de contact: IONUT SIMOIU, Tel. +40 250810552, Email:
achizitii.smsjd@scoaladragasani.ro, Fax: +40 250810532, Adresa internet (URL):
www.scoaladragasani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul
competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau
locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de produse alimentare necesare hranirii efectivelor de elevi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Dragasani, Strada I.C. Bratianu, Numarul. 25, Judetul Vâlcea, Cod postal 245700
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 30agenti economici
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2,551.9 si 2,187,982RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pentru o perioada de 15 luni, aferenta
acordurilor-cadru: minim 1 contract subsecvent încheiat în trim. III - IV 2017, minim 1
contract subsecvent încheiat în trim. I 2018, si minim 1 contract subsecvent încheiat în trim.
III - IV 2018, Valoarea celui mai mare contract subsecvent, pentru fiecare lot în parte, se
regaseste în documentul denumit „Valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare
lot. ” atasat in sectiunea Document de atribuire.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor alimentare necesare hranirii elevilor din Scoala Militara de Subofiteri de
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de produse alimentare, pentru fiecare lot, se regasesc in anexa nr. 1 la fisa de date
- estimarea cantitatii, precum si in cadrul Caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 2,551.9 si 2,187,982RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiilor de participare pentru fiecare lot se regaseste în tabelul din Anexa 2 la
fisa de date – garantie participare. Perioada de valabilitate a garantiilor de participare va fi cel
putin egala cu cea a ofertelor, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.
Garantiile de participare se constituie de catre ofertant, astfel: • sub forma de instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu
se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea în conditiile legii, care se va
prezenta cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor – model prevazut în
sectiunea formulare,modele; • prin virament bancar în contul autoritatii contractante UM 0663
Dragasani RO04TREZ6725005XXX000082 deschis la Trezoreria Dragasani. • prin
depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei în numerar, în fiecare zi lucratoare între
orele 08.00-16.00., în cazul în care valoarea garan?iei de participare este mai mica de 5.000
lei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa
prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere
a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate ?i se
prezinta autorita?ii contractante cel mai târziu la data ?i ora limita de depunere a ofertelor.
Întrucât procedura se desfasoara online, garantia de participare se va depune scanat în SEAP
pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere,
garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în
mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Echivalenta pentru o garan?ie de
participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de
participare în SEAP. Garantia de buna executie se constituie în procent de 5 % din valoarea
contractului (fara TVA), astfel: • sub forma de instrument de garantare emis în conditiile legii
de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale
privind autorizarea ori supravegherea în conditiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate; • prin virament bancar în contul autoritatii contractante
UM 0663 Dragasani RO04TREZ6725005XXX000082 deschis la Trezoreria Dragasani. • prin
depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei în numerar, numai în conditiile prevazute
de art. 40 alin (2) din H.G. nr. 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui în termen
de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitatea de finantare - bugetul de stat. Modalitatea de plata – prin Trezorerie, cu O.P.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea
in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Motive de excludere la procedura
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: ofertantii ( inclusiv
asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori ) au obligatia completarii si prezentarii initiale a
Documentului European de Achizitie Unic (DUAE) ca prima dovada a neîncadrarii în
situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile
prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de
catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor,
prezentându – se odata cu DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la
art. 60 din Legea nr. 98/2016 în conformitate cu formularul nr. 10 din cadrul documentatiei de
atribuire.
În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit
documente care vizeaza toate situatiile prevazute în DUAE, se va accepta o declaratie pe
propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest
sens.
Documentele emise in alta limba decât limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost
emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor
avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Conform art. 123 alin (2) din H.G. 395/2016, operatorii economici depun oferta, DUAE,
documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace
electronice. Acestea se semneaza cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente
originale.
Oferta este considerata inacceptabila daca oferta si documentele care o însotesc nu sunt
semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat.
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului
sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a
acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru
eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale
ofertantului cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe
primele 30 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente
sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul consolidat general (bugetul local, bugetul de stat )la momentul
prezentarii;
- certificat de cazier judiciar pentru ofertant;
- cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- certificat de cazier fiscal pentru ofertant;
Persoanele cu functii de decizie din partea autoritatii contractante care asigura organizarea,
derularea si finalizarea procedurii: Zamfir Marian, Florica Cristian, Dediu Constantin, Zaharia
Ileana Violeta. Operatorii economici (inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori) ce
depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata
îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (inclusiv subcontractantii si/sau tertii sustinatori) cu informatiile
aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe
primele 30 locuri în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente
sunt:
- certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, sau în cazul
ofertantilor straini, documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aolicabila în
tara de rezidenta;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu
exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente:13.09.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.09.2017 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data(reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 16.10.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pt. viz. DA în SEAP, este necesar ca op. ec. sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia
care permite ver. semnaturii electronice si viz. doc. semnate elect. Pt trans. solic. de clar.
privind DA, op. ec. se va înreg. în SEAP ca op. ec, cf. prev. art.5 alin 1 din H.G. 395/2016 si
va transmite solic. având în vedere termenele de raspuns ale AC prev. la art. 160-161 din
Legea nr. 98/2016. Se va avea în vedere Notif. ANAP nr. 253/06.09.2016. Modul in care se
poate accesa DUAE in vederea compl. de catre op. ec.: accesarea link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Op. ec. au obl. depunerii DUAE, în

caz contrar of. va fi respinsa ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr.
395/2016. Event. solic. de clar. la DA se vor adresa în în SEAP. Rasp. la clar. se vor atasa la
anunt de part. Aceste rasp. vor face parte din DA si este obligatoriu ca la elab of. sa fie avute
in vedere. Pt. transmiterea solic. de clar. la DA, op. ec. se vor înregistra în SEAP(www.elicitatie.ro). Pt comun. ult. dep. of, solic. de clar. în legatura cu oferta se vor transmite prin
utilizarea facil. tehnice disp. în SEAP. Op. ec. vor transmite rasp la clar si eventualele
documente solic pe parcursul evaluarii of prin SEAP, în format elect, semnate cu semn. electr.
Daca pe primul loc in clas. preturilor sunt of. cu preturi egale pt departajare se vor solicita
prin clar pe SEAP noi of. fin. care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii
respectivi vor incarca in SEAP doc. care contin noile prop fin. Daca este cazul, of. vor
prezenta o Decl. priv partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcont. Acord. de
subcont. se prezinta odata cu DUAE.Acord. de subcont. prezentate trebuie sa fie în conc. cu
oferta si se vor constitui în anexa la contract Pe parcursul derularii contractului, contractantul
nu are dreptul de a înlocui subcont. nom. în oferta fara acceptul AC, iar eventuala înlocuire a
acestora nu trebuie sa conduca la modif prop teh sau prop fin initiale. Cond. obiective în
functie de care se stab. care dintre op ec parte la ac. cad. va furniza produsele: a)Ori de câte
ori se decide achiz. prod care fac ob proced de atribuire, în scopul initierii procesului de
încheiere a contr subsec, AC va solicita, în scris, promitentului furnizor situat pe locul I din
clasament depunerea unui nou formular de of. b)Promitentul furnizor, situat pe locul I din
clas, va depune noua of în termen limita comunicat de AC. c)În cazul în care of depusa de
promitentul furnizor situat pe locul I din clas, îndeplineste cum. cerintele impuse de AC, contr
subsec va fi încheiat cu acesta. d)În cazul în care promitentul furnizor situat pe locul I din
clasament nu are cap de a raspunde solicit de furnizare, AC se va adresa promitentului
furnizor situat pe locul II din clasam, solicitând acestuia depunerea unei oferte, într-un termen
limita comunicat de AC(ulterior se aplica prevederile pct.a),b),c)). e)În cazul în care promit.
furnizor situat pe locul II din clasam. nu are capacit. de a rasp solicit de furniz, AC se va
adresa urmat. promit furnizori, în ordinea situarii în clasam., solicitând acestora dep. unei of,
într-un termen limita comunicat de AC(ulterior se aplica prevederile pct. a),b),c)). În cazul în
care, la ac.-cad, se constata ca of. clasate pe locul care coincide cu numarul maxim al oper.
econom. cu care se încheie ac-cad ( resp 30), au preturi egale, atunci AC solicita prin clar. pe
SEAP noi of. fin, cu obligatia ca acestea sa nu depaseasca of. clasata pe locul anterior. Of.
respec vor incarca in SEAP doc. care contin noile prop. fin. . În cazul în care, la ac.-cad., se
const. ca sunt depuse mai multe of. cu acelasi pret care se sit. pe acelasi loc in clas., atunci AC
solicita prin clar. pe SEAP noi of. finan, cu oblig ca acestea sa nu depas of. clasata pe locul
anterior. Of. respectivi vor incarca in SEAP doc. care contin noile prop finan.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod
postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 /
+40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul intern specializat din cadrul autoritatii contractante

Adresa postala: Strada I.C. Bratianu, Numarul 25, Jud. Vâlcea, Localitatea: Dragasani, Cod
postal: 245700, Romania, Tel. +40 250810552, Email: achizitii.smsjd@scoaladragasani.ro,
Fax: +40 250810532
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2017 09:22

