
„Pachete îmbrăcăminte și încălțăminte” în cadrul
proiectului „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și

transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele
Botoșani și Suceava”, Cod MySMIS: 108236

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST 
Cod de identificare fiscala: 23198960; Adresa: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal:
700075; Tara: Romania; Persoana de contact: Alina Popa; Telefon: +40 232273814; Fax: +40 232273814; E-mail: euronest@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.adieuronest.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
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
„Pachete îmbrăcăminte și încălțăminte” în cadrul proiectului „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în
comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, Cod MySMIS: 108236
Numar referinta: 3

 
II.1.2) Cod CPV principal
18000000-9 Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              „Pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte” în cadrul proiectului „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de
cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236, finanțat prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.
Valoarea estimată totală lei fără TVA: 190.400,00
Această valoare reprezintă valoarea maximă estimată conform Planului de Achiziții Publice al Proiectului „PACT – Parteneriat activ
pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”, Cod MySMIS: 108236.
Se dorește încheierea unui contract multianual de furnizare produse pentru 1.120 pachete îmbrăcăminte și încălțăminte în cadrul
proiectului „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava”,
Cod MySMIS: 108236.
   Contractul multianual va avea o perioadă de valabilitate începând cu data semnării de către părți și până la recepția ultimei
comenzi și plata facturii, conform procesului verbal de predare primire aferente acesteia.
   Autoritatea contractantă va efectua un total de 2 comenzi ferme pe perioada de executare a contractului, după cum urmează:
   Comanda nr.  1 – în perioada Octombrie -  Noiembrie  2019 – aproximativ 50% din totalul  pachetelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
   Comanda nr.  2 – în perioada Septembrie – Octombrie 2020 – aproximativ 50% din totalul  pachetelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte.
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*Notă: Valorile în procente, estimate pentru comenzile ferme ce vor fi transmise în cadrul contractului de furnizare a produselor sunt
calculate orientativ, acestea putând suferi modificări de plus/minus 5%.
De asemenea, calendarul de livrare poate suferi modificări, acestea fiind comunicate din timp furnizorulu.
 
Livrarea produselor se va face în maximum 30 zile de la data comenzii ferme.
Pachetele sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani. Procentual, din 1.120 de pachete, putem estima următoarele
valori:
   - Aproximativ 20% pentru Preșcolari;
   - Aproximativ 41% pentru copii din învățământul Primar;
   - Aproximativ 39% pentru copii din învățământul Secundar.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 190400; 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: 18000000-9 Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare: 
Municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69Municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Se dorește achiziția a 1120 pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte în cadrul proiectului „PACT – Parteneriat activ pentru calitate și
transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236, finanțat prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020.
Pachetele de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt destinate copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani, fiecare pachet fiind compus
din:  
- Geacă;
- Căciulă;
- Mănuși;
- Fular;
- Ghete.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 60%
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: CALITATE
Descriere: Acest factor reprezintă cea mai mare perioadă de garanție pentru produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte. Perioada
minimă de garanție suplimentar ofertată trebuie să fie de cel  puțin 60 zile față de perioada minimă stabilită de autoritatea
contractantă prin caietul de sarcini. Nu vor fi punctate ofertele care propun o perioadă de garanție mai mică decât 60 zile.
Pondere: 40%
Algoritm de calcul: Modalitatea de punctare este următoarea:
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- se vor puncta cu 0 puncte ofertele care propun perioada minimă obligatorie a garanției, respectiv 60 zile;
- se vor puncta cu 10 puncte ofertele care propun o perioadă suplimentară a garanției pachetelor, pentru încă 60 zile față de
perioada minimă prevăzută în caietul de sarcini;
- se vor puncta cu 20 puncte ofertele care propun o perioadă suplimentară a garanției, pentru încă 90 zile față de perioada minimă
prevăzută în caietul de sarcini;
- se vor puncta cu 40 puncte ofertele care propun o perioadă suplimentară a garanției, pentru încă 120 zile față de perioada minimă
prevăzută în caietul de sarcini.
 
Notă1: perioada suplimentară de garanție propusă trebuie să fie de minimum 60 de zile față de perioada minimă stabilită prin
Caietul de Sarcini;
Notă2: dacă oricare două sau mai multe oferte vor avea  propuse aceeași perioadă suplimentară a garanției, vor obține același
punctaj.

 
 

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: Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capital Uman - POCU

 

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: 
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
•   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
•   cazierul judiciar al operatorului economic și al  membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
•   după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
•   alte documente edificatoare, după caz.
2. Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.
98/2016. În acest sens se va prezenta o declarație pe propria răspundere odată cu DUAE de către toți participanții la procedura de
atribuire (ofertant, asociat, terț susținător și subcontractant).
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, sa reiasă
că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.                                                  
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în
țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Notă: Documentele solicitate vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, subcontractant sau terț.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
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Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Experiența similară - Ofertanții trebuie sa facă dovada ca au furnizat in ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul
contractului in valoare de minim 190.400,00 lei fără TVA la nivelul a maxim 3 contracte. - se va completa DUAE de către operatorii
economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele
executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante.
În acest sens se vor indica în DUAE secțiunea „Descriere” obiectul, numărul și data contractului/-lor invocat/-e drept experiență
similară, valoarea și beneficiarul.
 
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar
de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Pentru furnizarea produselor:
-   Contractul de furnizare;
-   Documentul Constatator privind îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizor, eliberat de Autoritatea Contractantă;
-   Procesul-verbal de predare primire, care să ateste faptul că produsele au fost furnizate în conformitate cu normele legale în
domeniu și că au fost duse la bun sfârșit.
-   Informații: beneficiarul, bunul furnizat,
perioada.
 
 
În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere va fi
prezentat odată cu depunerea DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de
către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere)  clasat pe locul I după aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
 
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.
 
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță
parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.
Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiența, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susținerii acordate. Angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin
care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului se va/vor prezenta odată cu depunerea DUAE.
Documente justificative care fac dovada informațiilor cuprinse in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I după
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Odată cu documentele justificative prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, terțul/terții susținători ai acestuia vor prezenta
documentele justificative care confirma ca vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea
modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin
identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza
acest lucru).
Totodată, prin angajamentul ferm,  terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea
contractului de achiziție publică.
Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a
obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
2.) Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze
 
Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale
subcontractanților propuși. - În DUAE completat de ofertant se vor include si informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În
cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va
prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat si semnat în mod corespunzător
de către fiecare dintre aceștia.
Acordul/acordurile de subcontractare se va/vor prezenta odată cu depunerea DUAE.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata
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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.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 04.04.2019 15:00

 
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: 04.07.2019
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2019; 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
-

 
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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2019
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