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SECTIUNEA I

SECTIUNEA II

DETALII

Detalii

Anunt cu transmitere la JOUE:

Da

Numarul de anunt sub care a fost publicat la JOUE:
2020/S 072-173089
PLAN DE ACHIZITII

1) Nume plan: 2) Detaliul de plan: 3) Valoare alocata la detaliul plan: SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumire si adrese

Apavital SA Iasi
Cod de identitate fiscala1959768,
Adresa:Strada Costăchescu Mihai, Nr. 6,

SECTIUNEA IV

Localitate:Iasi,
Cod NUTSRO213 Iasi,
Cod Postal:700495,
Tara:Romania,
E-mail:andrei.diaconu@apavital.ro,
Telefon:+40 372329202,
Fax:+40 232205230,
Persoana de contactBIROU ACHIZITII,
Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.apavital.ro.

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comunaNu .
Contractul este atribuit de un organism central de achizitieNu .

I.6) Activitate principala
Apă.
SECTIUNEA II: OBIECT

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:
COMBUSTIBIL - Benzină fără plumb standard aditivată
Numar de referinta:
RO 1959768 / 2020 / PAAPD 11
II.1.2) Cod CPV principal:

09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Tipul contractului: Furnizare
II.1.4) Descriere succinta:
Achizitionare combustibil BENZINĂ FĂRĂ PLUMB STANDARD ADITIVATĂ - 225.000 KG
II.1.6) Informatii privind loturile:
Contractul este impartit in loturiNu
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei (fara TVA)
Sunteti de acord cu publicarea?Da
Valoare 1027455.75 (Pentru informatii despre contractele individuale, a se utiliza sectiunea V. Valoarea
totala a achizitiei se completeaza automat pe masura ce se adauga contracte in sectiunea V.2)
Moneda: RON.

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:
Cod CPV principal:

09132100-4 Benzina fara plumb (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:
RO213 Iaşi
Locul principal de executare:
Iasi

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitionare combustibil - BENZINĂ FĂRĂ PLUMB STANDARD ADITIVATĂ - 225.000 KG
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
DENUMIRE FACTOR EVALUARE
DESCRIERE
PONDERE

Pretul ofertei
Componenta financiara
80 %
Termen de livrare
Componenta tehnica
20 %

II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului
dinamic de achizitii
Durata in luni:12.
II.2.11) Informatii privind optiunile
OptiuniNu
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii EuropeneNu
Tip de finantareAlte fonduri
II.2.14) Informatii suplimentare:
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fara publicarea prealabila a unei invitatii la procedura concurentiala de
ofertare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in cazurile enumerate mai jos (completati anexa D2)
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Contract de achizitii publice
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
S-a organizat o licitatie electronicaNu
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publiceNu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.1) Publicare anterioara privind aceasta procedura:
Numarul anuntului in JOUE: (Unul dintre urmatoarele: Anunt orientativ periodic – utilitati, utilizat ca invitatie la o procedura

concurentiala de ofertare; Anunt de participare – utilitati; Sistem de calificare – utilitati, utilizat ca
invitatie la o procedura concurentiala de ofertare; Anunt de transparenta ex ante voluntara)

IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare sub forma unui anunt de intentie
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat
mai susNu
SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

V.2) Atribuirea contractului
MONEDA
MONEDA:
RON
Moneda aleasa este aceeasi pentru toate contractele din anunt. Daca este utilizata alta moneda decat
leul, sistemul va calcula automat valoarea in lei a fiecarui contract in baza cursului de schimb introdus
la nivel de contract.
CONTRACTE
DENUMIRE CONTRACT
COMBUSTIBIL - Benzină fără plumb standard aditivată
NUMAR / DATA
124 / 31 mar. 2020
OFERTANT CASTIGATOR
OSCAR DOWNSTREAM / RO 13991630
VALOARE CONTRACT
1027455.75 RON
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

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,
Localitate:Bucuresti,
Cod Postal:030084,
Tara:Romania,
E-mail:office@cnsc.ro,
Telefon:+40 213104641,

Fax:+40 213104642 / +40 218900745,
Adresa (adrese) Internet: (daca este cazul)http://www.cnsc.ro.

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
CONFORM REGULAMENT BRM.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de
contestare
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a
atribuit contractul/acordul cadru.
-

VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit
contractul/acordul cadru.
-

VI.4.7) Procedura verificata ANAP.
Nu

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
8 apr. 2020
ANEXA D2 – UTILITATI
Justificarea atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura
concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE
(selectati optiunea relevanta si prezentati o explicatie)

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o
procedura concurentiala de ofertare în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE
Nicio oferta sau nicio oferta/cerere de participare corespunzatoare primita ca raspuns la o
invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare:
Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiul sau dezvoltarea în conditiile
prevazute de directiva
Lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru
urmatorul motiv:
absenta concurentei pentru motive tehnice
scopul achizitiei este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau reprezentatii artistice
unice
protectia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala
Situatie de urgenta extrema survenita în urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de
entitatea contractanta, în conformitate cu conditiile stricte stabilite de directiva

Livrari suplimentare efectuate de furnizorul initial comandate în conditiile stricte prevazute de
directiva
Lucrari/servicii noi, constituind o repetare a lucrarilor/serviciilor existente si solicitate în
conformitate cu conditiile stricte prevazute de directiva
Contract de servicii care va fi atribuit castigatorului sau unuia dintre castigatori conform regulilor
unui concurs de proiecte
Achizitie de produse cotate si achizitionate pe o piata de marfuri
Cumpararea de produse sau servicii în conditii deosebit de avantajoase
de la un furnizor care îsi înceteaza definitiv activitatile comerciale
de la lichidatorul dintr-o procedura de insolventa, un concordat preventiv sau o procedura de
aceeasi natura prevazuta în legislatia sau reglementarile nationale
Achizitionare avantajoasa profitand de o oportunitate deosebit de avantajoasa disponibila pentru
o perioada foarte scurta de timp la un pret considerabil mai mic decat preturile pietei
Selecteaza anunt / invitatie de participare cu privire la anunturile anterioare publicate aflate in legatura
cu anuntul current / Introduceti manual datele privind anuntul/invitatia de participare cu privire la
anunturile anterioare publicate

2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o
procedura concurentiala de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei
3. ExplicatiePentru a beneficia de termenul redus mentionat mai sus, in afara casutelor care trebuie
bifate mai sus, explicati in mod clar si cuprinzator de ce atribuirea contractului fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este legala, prezentand
faptele relevante si, dupa caz, concluziile legii in conformitate cu Directiva 2004 / 18 / CE: (maximum

500 de cuvinte)

