Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acord - cadru de furnizare şi distribuţie a merelor,
laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie
elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi
privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi
private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului
pentru scoli al Romaniei, 12 loturi.
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL IASI
Cod de identificare fiscala: 4540712; Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69; Localitatea: Iasi; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod
postal: 700075; Tara: Romania; Persoana de contact: Anca Muscheru; Telefon: +40 0232235100; Fax: +40 0232214425/210/336; E-mail:
achizitii.publice@icc.ro; Adresa internet: (URL) www.icc.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Acord - cadru de furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4
ore din judeţul Iaşi, pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 12 loturi.
Numar referinta: 0

II.1.2) Cod CPV principal
15511000-3 Lapte (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar
şi gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, 12 loturi:
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Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie;
Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie;
Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie;
Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie;
Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate;
Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate;
Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate;
Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate;
Lotul 10 – Zona II - Mere
Lotul 11 – Zona III - Mere
Lotul 12 – Zona IV – Mere.
Estimările cantitatilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe întreaga perioadă a acordului-cadru şi a celor care ar putea
face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, pentru fiecare lot,
se regăsesc la in Fisa de date - sectiunea - LISTA LOTURI, si in anexele la CS. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la
cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli şi grădiniţe.
Durata acordului-cadru: 3 ani, pe parcursul anilor școlari 2019-2022.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea
I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16
zile.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Lista,clarificari,
notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.
Autoritatea contractanta stabileste urmatorul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare:
- termen - limita: a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare.
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit la
sectiunea I.3), conform art. 27 alin (3) din HG 395/2016.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 29665995,52; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 12

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811300-9 Cornuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
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pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie
Nr. estimat de beneficiari zona I – 15906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 6903204 portii.
Cantitati maxime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 6935016 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 1495164 portii.
Cantitati maxime - Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie – 2704020 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie : 1406090,40 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 1 - Zona I - Produse de panificaţie = 3606208,32 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3606208,32; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu
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II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
2 Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811300-9 Cornuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie
Nr. estimat de beneficiari zona II – 15619 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie – 6778646 portii.
Cantitati maxime - Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie – 6809884 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie – 1468186 portii.
Cantitati maxime - Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie – 2655230 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie : 1380719,60 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 2 - Zona II – Produse de panificaţie = 3541139,68 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
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celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3541139,68; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
3 Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811300-9 Cornuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
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15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie
Nr. estimat de beneficiari zona III – 15215 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie – 6603310 portii.
Cantitati maxime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie – 6633740 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie – 1430210 portii.
Cantitati maxime - Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie – 2586550 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie : 1345006,00 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 3 - Zona III - Produse de panificaţie = 3449544,80 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3449544,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
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Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
4 Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811300-9 Cornuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie
Nr. estimat de beneficiari zona IV – 8906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie – 3865204 portii.
Cantitati maxime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie – 3883016 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie – 837164 portii.
Cantitati maxime - Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie – 1514020 portii.
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Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie : 787290,40 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 4 - Zona IV - Produse de panificaţie = 2019168,32 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2019168,32; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
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PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
5 Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15511210-8 Lapte UHT (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
15511100-4 Lapte pasteurizat (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate
Nr. estimat de beneficiari zona I – 15906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate – 4135560 portii.
Cantitati maxime - Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate – 4167372 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate – 890736 portii.
Cantitati maxime - Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate – 1622412 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate : 1297929,60 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 5 - Zona I – Lapte şi Produse lactate = 3333897,60 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
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descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3333897,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
6 Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15511210-8 Lapte UHT (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
15511100-4 Lapte pasteurizat (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate
Nr. estimat de beneficiari zona II – 15619 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate – 4060940 portii.
Cantitati maxime - Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate – 4092178 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate – 874664 portii.
Cantitati maxime - Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate – 1593138 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate : 1274510,40 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 6 - Zona II - Lapte şi Produse lactate = 3273742,40 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3273742,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-
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II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
7 Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15511210-8 Lapte UHT (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
15511100-4 Lapte pasteurizat (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate
Nr. estimat de beneficiari zona III – 15215 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate – 3955900 portii.
Cantitati maxime - Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate – 3986330 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate – 852040 portii.
Cantitati maxime - Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate – 1551930 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate : 1241544,00 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 7 – Zona III - Lapte şi Produse lactate = 3189064,00 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
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Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3189064; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
8 Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 15511210-8 Lapte UHT (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)
15511100-4 Lapte pasteurizat (Rev.2)
60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate
Nr. estimat de beneficiari zona IV – 8906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate – 2315560 portii.
Cantitati maxime - Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate – 2333372 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate – 498736 portii.
Cantitati maxime - Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate – 908412 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate : 726729,60 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 8 – Zona IV - Lapte şi Produse lactate = 1866697,60 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1866697,60; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
9 Lotul 9 – Zona I – Mere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222321-9 Mere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 9 – Zona I – Mere
Nr. estimat de beneficiari zona I – 15906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 9 – Zona I – Mere – 2767644 portii.
Cantitati maxime - Lotul 9 – Zona I – Mere – 2799456 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 9 – Zona I – Mere – 604428 portii.
Cantitati maxime - Lotul 9 – Zona I – Mere – 1081608 portii.
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Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 9 – Zona I – Mere : 594884,40 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 9 – Zona I – Mere= 1539700,80 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1539700,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect

Anunt publicat: [CN1014970/10.09.2019]
Generat la: 10.09.2019 08:07

Pagina 16

Sistemul Electronic de Achizitii Publice
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
10 Lotul 10 – Zona II - Mere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222321-9 Mere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 10 – Zona II - Mere
Nr. estimat de beneficiari zona II – 15619 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 10 – Zona II - Mere – 2717706 portii.
Cantitati maxime - Lotul 10 – Zona II - Mere – 2748944 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 10 – Zona II - Mere – 593522 portii.
Cantitati maxime - Lotul 10 – Zona II - Mere – 1062092 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 10 – Zona II - Mere : 584150,60 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 10 – Zona II - Mere = 1511919,20 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
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Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1511919,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
11 Lotul 11 – Zona III - Mere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222321-9 Mere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 11 – Zona III - Mere
Nr. estimat de beneficiari zona III – 15215 beneficiari
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Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 11 – Zona III - Mere – 2647410 portii.
Cantitati maxime - Lotul 11 – Zona III - Mere – 2677840 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 11 – Zona III - Mere – 578170 portii.
Cantitati maxime - Lotul 11 – Zona III - Mere – 1034620 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 11 – Zona III - Mere: 569041,00 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 11 – Zona III - Mere = 1472812,00 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1472812; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu
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II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

II.2.1) Titlu
12 Lotul 12 – Zona IV – Mere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03222321-9 Mere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iasi
Locul principal de executare:
Unitatile de invatamant din Judetul IasiUnitatile de invatamant din Judetul Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare şi distribuţie a merelor, laptelui şi produselor lactate, şi produselor de panificaţie elevilor din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore din judeţul Iaşi,
pentru anii şcolari 2019–2022, în cadrul Programului pentru scoli al Romaniei - Lotul 12 – Zona IV – Mere
Nr. estimat de beneficiari zona IV –8906 beneficiari
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
Cantitati minime - Lotul 12 – Zona IV – Mere – 1549644 portii.
Cantitati maxime - Lotul 12 – Zona IV – Mere – 1567456 portii.
Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi
atribuite pe intreaga durata a acordului - cadru:
Cantitati minime - Lotul 12 – Zona IV – Mere – 338428 portii.
Cantitati maxime - Lotul 12 – Zona IV – Mere – 605608 portii.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent Lotul 12 – Zona IV – Mere: 333084,40 lei fara TVA.
Valoare estimată totala Lotul 12 – Zona IV – Mere = 862100,80 lei fără TVA .

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 90%
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: Lantul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica - lantul de aprovizionare
Pondere: 10%
Algoritm de calcul: a. pentru livrarile directe (de la producatorul original la consumatorul final) se acorda punctajul maxim alocat 10 puncte
b. pentru un singur operator economic - intermediar implicat in lantul de aprovizionare - se acorda 8 puncte
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c. pentru doi operatori economici – intermediari implicati in lantul de aprovizionare - se acorda 4 puncte.
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici - intermediari in lantul de aprovizionare nu vor fi punctate.
Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul
descris mai sus.
Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.
Punctaj total= punctaj componenta financiara + punctaj compunenta tehnica.
Punctaj maxim = 100

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 862100,80; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 36; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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:
Ofertanţii/Terţii susţinători/Subcontractanţii participanţi la procedură nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164,
art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:
1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se
va completa DUAE,
2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se
va completa DUAE,
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3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se
va completa DUAE,
4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - se
va completa DUAE.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea
ofertantului din procedura de atribuire a acordului-cadru. Declaraţia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, va fi prezentată de toţi participanţii odată cu depunerea DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
1. POPA MARICEL – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
2. OLTEANU ROMEO – VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
3. CHIRILĂ VICTOR - VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI
4. VERNICĂ-DASCALESCU LĂCRAMIOARA – SECRETARUL JUDEȚULUI IAȘI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
6. PORAICO MARIA – ȘEF SERVICIU, SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS-ADMINISTRATIV, DIRECȚIA JURIDICĂ
7. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICĂ
8. BUHUSI ALINA MARIA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECȚIA ECONOMICĂ
9. DOROBĂȚ MIHAELA - ȘEF SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, DIRECȚIA ECONOMICĂ
10. MARGARINT ELENA-ADRIANA - SEF SERVICIU, SERVICIUL FONDURI SPECIALE, SINTEZA SI RECUPERARE CREANTE
11.MUSCHERU LUMINITA ANCA -DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
12. ANTONESEI-ROPCEAN IULIA-RAMONA - ȘEF SERVICIU, DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
13.ANDREI CARMEN - CONSILIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
14. ŞERBANOIU CATALINA- CONS JR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
15. TUDURI MARIANA CATALINA-CONS JR DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
16.BLANARU AURICA - COORDONATOR GRUP DE LUCRU PENTRU PROGRAMUL PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI, DIRECTIA JURIDICA
17. MERLUSCA STEFANIA FLORENTINA - CONSILIER, Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeţeni şi Presa, DIRECTIA JURIDICA
18. CHIRIAC SORIN - CONSILIER, Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa,
DIRECTIA JURIDICA
CONSILIERI JUDETENI:
1.Afloarei Sorin - Alexandru
2.Aivanoaei Constantin - Alin
3.Aniculaesi Mircea
4.Apostol Silviu
5.Avram Petru
6.Vartic Raluca
7.Bulgaru Liviu - Gabriel
8.Carp Petra
9.Calin Stefan
10.Catur Constantin - Catalin
11.Ciornia Camelia
12.Cîtea Petronela
13.Doleanu Stefan
14.Cotiuga Vasile
15.Timofciuc Catalin
16.Flutur Sorin - Georgel
17.Ivancia Mihaela
18.Lebada Dorel
19.Manolache Mircea
20.Minea Marius - Danut
21.Morosan Catalin
22. Ostaficiuc Marius Eugen
23.Paraschiv Dumitru
24.Stoian Ioan
25.Sandu Ion - Vasile
26.Stanciu Cristian
27.Mihai Florin
28.Serban Constantin
29.Taraboanta Iulian
30.Urcaciu Ion Lorin
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31.Ursanu Radu - Ionel
32.Uscatu Constantin – Marian
33.Vatra Gheorghe Romeo
34.Vornicu Liviu Gabriel.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertanţi/ ofertanţi
asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează capacitatea lor. La solicitarea autorităţii contractante doar
ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică vor prezenta
documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente pot fi:
a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alte documente edificatoare, după caz.
Se vor depune odată cu depunerea DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul
efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare/şi sau a acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale
informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest
lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Informaţii pentru persoanele juridice străine: Se va completa DUAE de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire (ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/ terţi susţinători) cu informaţiile ce caracterizează situaţia lor. Persoanele
juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilităţii. Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica
prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea
contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine, în cazul în care are
incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere dintre cele descrise mai sus.
Conform prevederilor art.180 alin (1) din Legea 98/2016 – cerintele se aplica prin raportare la fiecare lot in parte.
Cerinta nr. 1 – pentru toate loturile
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiiie legii din tara rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitaiile ce fac obiectul acordului-cadru.
In cazul ofertantilor nerezidenti, acestia vor prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte forma de inregistrare sau
apartenenta din punct de vedere profesional in tara de origine, iar documentele vor fi insotite de traducerea autorizatii in limba
romana.
Modalitate de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori) participanti la
procedura de atribuire cu informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta – informatii referitoare la indeplinirea cerintelor
privind capacitatea de exercitare a activitiitii profesionale.
La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea
etapei de licitaţie electronică vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Teritorial.
Datele din document vor fi valabile la momentul prezentarii.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informaiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct si asociatii.
Se vor depune odata cu depunerea DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul
efectiv in 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 in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Cerinta nr.2 – pentru loturile de produse de panificatie si mere, respectiv lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 9, lot 10, lot 11 şi lot 12:
Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana sanitara veterinara pentru
siguranta alimentelor.
(conform Ordinului ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta
alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de
vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de
productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
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Cerinta nr. 3 – pentru loturile de lapte si produse lactate, respectiv lot 5, lot 6 , lot 7 si lot 8:
Pentru produsele lactate se va prezenta autorizatia sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală conform Ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa formularul DUAE cu informatiile aferente situatiei lui.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizaţiile/documentele
urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul
intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică.
Autorizatiile/documentele vor fi valabile la momentul prezentarii lor.
Pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta (traducere autorizata in limba romana).

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
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Conform prevederilor art.180 alin (1) din Legea 98/2016 – cerintele se aplica prin raportare la fiecare lot in parte.
Cerinta nr. 1
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare in valoare cumulata de cel putin:
Lot 1 = 1.406.090,40 lei fara TVA
Lot 2 = 1.380.719,60 lei fara TVA
Lot 3 = 1.345.006,00 lei fara TVA
Lot 4 = 787.290,40 lei fara TVA
Lot 5 = 1.297.929,60 lei fara TVA
Lot 6 = 1.274.510.40 lei fara TVA
Lot 7 = 1.241.544.00 lei fara TVA
Lot 8 = 726.729,60 lei fara TVA
Lot 9 = 594.884,40 lei fara TVA
Lot 10 = 574.150,60 lei fara TVA
Lot 11 = 569.041,00 lei fara TVA
Lot 12 = 333.084,40 lei fara TVA
Prin produse similare se intelege, pentru lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 : paine si/sau produse de panificatie.
Prin produse similare se intelege, pentru lot 5, lot 6, lot 7, lot 8 : lapte si/sau produse lactate.
Prin produse similare se intelege, pentru lot 9, lot 10, lot 11, lot 12 : fructe si/sau legume. - Se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu irformatiite ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele
executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experientia similara,
tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar
de către ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea etapei de licitaţie electronică
(inclusiv de ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz): - procesul-verbal de receptie sau alte documente din
care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea, perioada si locul livrarii.
In cazul in care capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, in conformitate cu art. 182 din Legea nr.
98/2016, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de
terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza
DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustindtori din trebuie sa rezulte modul efectiv in
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care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului.
Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu iniormatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in
trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii contirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce la indeplinire
respectivele activitati pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispozitie
ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau
se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data - inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu
respectarea principiului tratamentului egal.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include
informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerinielor de capacitate tehnica si profesionala.
2.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
Conform prevederilor art.180 alin (1) din Legea 98/2016 – cerintele se aplica prin raportare la fiecare lot in parte.
Cerinta nr. 2
Informaţii privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru.
Ofertantul dispune de cel puţin:
lot 1 - 8 mijloace de transport
lot 2 - 8 mijloace de transport
lot 3 - 8 mijloace de transport
lot 4 - 6 mijloace de transport
lot 9 - 8 mijloace de transport
lot 10 - 8 mijloace de transport
lot 11 - 8 mijloace de transport
lot 12 - 6 mijloace de transport
autorizate conform Ordinului nr.111/2008, actualizat;
lot 5 - 8 mijloace de transport
lot 6 - 8 mijloace de transport
lot 7 - 8 mijloace de transport
lot 8 - 6 mijloace de transport
autorizate conform Ordinului nr. 57/2010, actualizat. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire (ofertanti/ofertanti asociati / subcontractanti / terti sustinatori) cu intormatiile ce descriu mijloacele de transport
autorizate pe care urmeaza sa le utilizeze.
La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE.
Documentele trebuie sa demonstreze ca operatorul economic are la dispozitie mijloace de transport adecvate, autorizate conform
Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008/Ordinului preşedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora
(contract de inchiriere, comodat, leasing, contract prestari servicii etc) si copia documentului de autorizare la autoritatea
competenta, valabil la data prezentarii.
Se vor depune odata cu depunerea DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul
efectiv in 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 in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a
procedurii de atribuire.
In cazul in care capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, in conformitate cu art. 182 din Legea nr.
98/2016, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de
terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza
DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul
efectiv in care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului.
Tertul/ tertii sustininatori va/vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lui/lor de experienta, prin raportare la contractele
executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii corfirma faptul ca va/vor sprijini
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ofertantul in vederea indeplinirii obligaiiitor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret, pentru a duce
la indeplinire respectivele activitati pentru care a/au acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la
dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractanta respinge tertul sustituiior
propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si
soticita ofertantului o singura data - inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care va include
informatii cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala.
1.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Cerinta nr.3
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau HACCP sau ISO 22001 prin prezentarea
unui certificat valabil, emis de un organism de certificare acreditat sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel
corespunzdtor al calitatii/ sigurantei alimentare (pentru cazurile specifice prevazute de lege).
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita individual de fiecare asociat, pentru partea din contractul de achizitie
publica (activitatea) pe care acesta o indepiineste. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura.
La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea
etapei de licitaţie electronică vor prezenta documente care demonstrează îndeplinirea cerinţei, fie prin prezentarea de certificate
emise de organisme acreditate care să ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotărârii Guvernului nr. 924/2005 şi/sau a
altor tehnici şi măsuri echivalente privind siguranţa alimentară, fie prin prezentarea unor documente ce susţin existenţa procedurilor
permanente bazate pe principiile HACCP însoţite de dovezi care să ateste înregistrările de conformitate potrivit măsurilor impuse de
Hotărârea Guvernului nr. 924/2005.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

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.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
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Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica:
Etapa finala de licitatia electronica se va desfasura în conformitate cu prevederile art. 131 – art. 138 din Legea nr. 98/2016 si art. 114
– art.122 din HG 395/2016. Se are în vedere îmbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii declarati admisi. Licitatia
electronica se bazeaza exclusiv pe preturi.
Autoritatea contractanta va transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au
depus oferte admisibile.
La etapa finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici carora le-au fost transmise invitatii de participare la
aceasta faza de catre autoritatea contractanta si care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem.
Nu se utilizeaza pas de licitare.
Licitatia electronica va începe dupa doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.
Numarul de runde ale licitatiei electronice este 1.
Durata rundei este de o zi.
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul ofertei.
În orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul
repetitiv de ofertare informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament.
Sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la preturi sau valori noi
prezentate în cadrul licitatiei electronice, precum si numarul participantilor la licitatia electronica respectiva.
Pe parcursul licitatiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti.
Ofertele depuse în cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse
anterior organizarii acestei faze.
Cu privire la pretul final rezultat în urma licitatiei electronice nu se mai pot cere clarificari decât cu privire la justificarea pretului
neobisnuit de scazut ofertat, fara a se permite însa modificarea acestuia. În cazul în care ofertantul declarat admis si înregistrat în
SEAP nu modifica în cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea
clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în
SEAP.

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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 17.10.2019 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

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: 17.02.2020
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2019; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
Anunt publicat: [CN1014970/10.09.2019]
Generat la: 10.09.2019 08:07

Pagina 27

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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
a) Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după
caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:1.În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în
SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de ofertanții clasați pe locul I,autoritatea contractantă va solicita depunerea unor
noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SEAP, caz în care
acordulcadru va fi atribuit primilor 3 ofertanți care au punctajul cel mai mare. 2.În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai
mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin
solicitarea depunerii în SEAP de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor,
astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta
clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită ca urmare a solicitării autorității contractante va influența
clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. 3.În cazul
în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul III, modul
de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP a unei noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar
operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanții clasați pe locul I și II să nu fie afectați, respectiv noua propunere
financiară îmbunătățită prezentată ca urmare a solicitării autorității contractante va influența clasamentul locurilor I și II, aceasta nu va fi
luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri
financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă. b)În vederea completării DUAE, se are in vedere
Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE integrat in SEAP c)Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori
economici ale căror oferte sunt admisibile şi care se situează pe locul I, II și III. În cazul în care nu exista 3 operatori economici cu oferte
admisibile acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici. În cazul în care nu există nici 2 operatori economici cu oferte admisibile
acordul-cadru se va încheia cu 1 operator economic. c)Ofertantii clasați pe locul I, II și III care depun ofertă comună la procedură, vor
prezenta Acordul de asociere legalizat înainte de încheierea contractului. d) Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu reluarea
competitiei, prin transmiterea unei invitaţii la reofertare , către promitenții-furnizori semnatari ai acordului cadru. În urma transmiterii
invitației la reofertate, promitenții-furnizori vor participa/vor transmite oferta financiară în plic închis conform informațiilor cuprinse în
respectiva invitație. Elementul care face obiectul reofertării se referă la preţul total al fiecarui lot, aferent cantităţilor maximale de produse
ale acordului cadru şi specificate în invitaţia la reofertare. Preţurile ofertate de promitenţii-furnizori nu vor depăşi preţurile prevăzute în
propunerea financiară ce a stat la baza încheierii acordului-cadru. Dacă în urma reofertării, doi sau mai mulţi promitenţi-furnizori au oferit
acelaşi cel mai mic preţ, li se va solicita acestora o nouă propunere financiară în plic închis. Contractul subsecvent va fi atribuit
promitentului-furnizor care a oferit cel mai mic preţ.

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:
Conform Legii nr 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi - Directia Achizitii Publice
Adresa: Bulevardul Stefan celMare si Sfant nr. 69, Municipiul Iasi, Judetul Iasi; Localitatea: Iasi (Iasi); Cod postal: 700075; Tara:
Romania; Telefon: +40 232235100; Fax: +40 232210336; E-mail: achizitii.publice@icc.ro; Adresa internet: (URL) www.icc.ro;
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2019
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