
Achiziţia de fructe, lapte si produse lactate si produse de
panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și
particulare acreditate și elevii din învățământul primar și

gimnazial de stat și particular
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
JUDETUL TELEORMAN 
Cod de identificare fiscala: 4652686; Adresa: Strada: Dunării, nr. 178; Localitatea: Alexandria; Cod NUTS: RO317 Teleorman; Cod postal:
140047; Tara: Romania; Persoana de contact:  Gavrila Manuela Carmen; Telefon: +40 247311201/381; Fax: +40 247421132; E-mail:
seap@cjteleorman.ro; Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.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
Achiziţia de fructe, lapte si produse lactate si produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore
de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular
Numar referinta: 4652686/2018/2/I/P

 
II.1.2) Cod CPV principal
15500000-3 Produse lactate (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, lapte şi produse lactate şi de produse
de panificaţie, in judetul Teleorman, în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev, conform caietului de sarcini.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. In masura in care
solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față
de data limită de depunere a ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 24583044; 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: 15

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Produse de panificație  -  zona 1 Alexandria

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811000-6 Produse de panificatie (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de  învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)Unităţile şcolare de  învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 1 - produse de panificație  -  zona 1 Alexandria:
- Acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 5.651.128
bucăţi şi cantităţi maxime = 5.823.100 bucăţi
- Acord-cadru: Valoare minima= 2.955.172 lei, fara TVA si Valoare maxima= 3.045.104 lei, fara TVA
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 253.415 bucăţi şi cantităţi maxime = 636.815 bucăţi.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 333.013 lei, fara TVA
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
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consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3045104; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 3.330 lei

 
II.2.1) Titlu 
2 Lapte si produse lactate  -  zona 1 Alexandria

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 2  - lapte si produse lactate  -  zona 1 Alexandria :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
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acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte şi produse lactate , in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 3.431.928
bucăţi şi cantităţi maxime = 3.536.364 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima =2.770.728 lei, fara TVA si Valoare maxima = 2.855.044 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 152.049 bucăţi şi cantităţi maxime = 382.089 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 308.475 lei, fara TVA;
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2855044; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 3.084 lei

 
II.2.1) Titlu 
3 Fructe  -  zona 1 Alexandria

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman – zona Alexandria (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.2)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 3  - fructe -  zona 1 Alexandria :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, in judetul Teleorman, în limita unei
valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 2.287.952
bucăţi şi cantităţi maxime = 2.357.576 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima =1.259.420 lei, fara TVA si Valoare maxima  =1.297.748 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 101.366 bucăţi şi cantităţi maxime = 254.726 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 140.216 lei, fara TVA;
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
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Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1297748; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.402 lei

 
II.2.1) Titlu 
4 Produse de panificație  -  zona 2 Rosiorii de Vede

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811000-6 Produse de panificatie (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN  din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.3)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN  din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.3)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
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Lot 4 - produse de panificație  -  zona 2 Rosiorii de Vede:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 4.791.028
bucăţi şi cantităţi maxime = 4.974.796 bucăţi
- Acord-cadru: Valoare minima =2.505.396 lei, fara TVA si Valoare maxima = 2.601.496 lei, fara TVA
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 214.960 bucăţi şi cantităţi maxime = 543.735 bucăţi.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 284.338 lei, fara TVA.
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2601496; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 2.843 lei

 
II.2.1) Titlu 
5 Lapte si produse lactate  -  zona 2 Rosiorii de Vede

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN  din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.3)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN  din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.3)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 5  - lapte si produse lactate  -  zona 2 Rosiorii de Vede:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte si produse lactate, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 2.909.604
bucăţi şi cantităţi maxime = 3.021.204 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 2.349.036 lei, fara TVA si Valoare maxima = 2.439.136 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 128.976 bucăţi şi cantităţi maxime = 326.241 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 263.387lei, fara TVA;
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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.
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Denumire factor evaluare: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2439136; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 2.633 lei

 
II.2.1) Titlu 
6 Fructe  -  zona 2 Rosiorii de Vede

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAPanexa nr.3)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN din judeţul Teleorman - zona Rosiorii de Vede (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAPanexa nr.3)
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 6  - fructe -  zona 2 Rosiorii de Vede:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, in judetul Teleorman, în limita unei
valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1.939.736
bucăţi şi cantităţi maxime = 2.014.136 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima =1.067.744 lei, fara TVA si Valoare maxima=  1.108.696 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 85.984 bucăţi şi cantităţi maxime = 217.494 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 119.721 lei,fara TVA;
 
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1108696; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.197 lei

 
II.2.1) Titlu 
7 Produse de panificație  -  zona 3 Turnu Magurele

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811000-6 Produse de panificatie (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 7 - produse de panificație  -  zona 3 Turnu Magurele :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 2.947.072
bucăţi şi cantităţi maxime = 3.076.284 bucăţi
- Acord-cadru: Valoare minima =1.541.128 lei, fara TVA si Valoare maxima = 1.608.696 lei, fara TVA
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 132.345 bucăţi şi cantităţi maxime = 336.315 bucăţi.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 175.871 lei, faraTVA.
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
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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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1608696; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.758 lei

 
II.2.1) Titlu 
8 Lapte si produse lactate  -  zona 3 Turnu Magurele

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
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Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 8  - lapte si produse lactate  -  zona 3 Turnu Magurele :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de lapte si produse lactate, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1.789.752
bucăţi şi cantităţi maxime = 1.868.220 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima =1.444.936 lei, fara TVA si Valoare maxima =1.508.288 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 79.407 bucăţi şi cantităţi maxime = 201.789 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 162.912 lei, fara TVA;
 
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1508288; 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: 48; 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)
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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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.629 lei

 
II.2.1) Titlu 
9 Fructe  -  zona 3 Turnu Magurele

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de
MEN din judeţul Teleorman - zona Turnu Magurele (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.4)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 9  - fructe -  zona 3 Turnu Magurele :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, in judetul Teleorman, în limita unei
valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1.193.168
bucăţi şi cantităţi maxime = 1.245.480 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 656.788 lei, fara TVA si Valoare maxima =685.584 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 52.938 bucăţi şi cantităţi maxime = 134.526 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 74.051 lei, fara TVA;
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1005862/03.11.2018] Pagina 14
Generat la: 12.02.2020 12:25



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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 685584; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 740 lei

 
II.2.1) Titlu 
10 Produse de panificație  -  zona 4 Videle

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811000-6 Produse de panificatie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Videle (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman - zona Videle (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 10 - produse de panificație  -  zona 4 Videle:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 3.399.264
bucăţi şi cantităţi maxime = 3.544.084 bucăţi
- Acord-cadru: Valoare minima = 1.777.596 lei, fara TVA si Valoare maxima = 1.853.324 lei, fara TVA
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 152.660 bucăţi şi cantităţi maxime = 387.180 bucăţi.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 202.470 lei fara TVA.
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1853324; 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: 48; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu
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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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare:  2.024 lei

 
II.2.1) Titlu 
11 Lapte si produse lactate  -  zona 4 Videle

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Videle (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman - zona Videle (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 11  - lapte si produse lactate  - zona 4 Videle:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular  de lapte si produse lactate, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 2.064.384
bucăţi şi cantităţi maxime = 2.152.332 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 1.666.656 lei, fara TVA si Valoare maxima= 1.737.660 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 91.596 bucăţi şi cantităţi maxime = 232.308 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 187.551 lei, fara TVA;
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.
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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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1737660; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.875 lei

 
II.2.1) Titlu 
12 Fructe  -  zona 4 Videle

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: 60000000-8 Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Videle  (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman - zona Videle  (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.5)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 12  - fructe -  zona 4 Videle:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe, in judetul Teleorman, în limita unei
valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1.376.256
bucăţi şi cantităţi maxime = 1.434.888 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 757.572 lei, fara TVA si Valoare maxima=  789.844 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 61.064 bucăţi şi cantităţi maxime = 154.872 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 85.251 lei, fara TVA;
 
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 789844; 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: 48; Durata in zile: -
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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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 852 lei

 
II.2.1) Titlu 
13 Produse de panificație  -  zona 5 Zimnicea

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15811000-6 Produse de panificatie (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Zimnicea  (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa
nr.6)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Zimnicea  (conform
grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa
nr.6)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 13 - produse de panificație  -  zona 5 Zimnicea:
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 2.379.120
bucăţi şi cantităţi maxime = 2.469.404 bucăţi
- Acord-cadru: Valoare minima= 1.244.124 lei, fara TVA si Valoare maxima = 1.291.336 lei, fara TVA
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 107.010 bucăţi şi cantităţi maxime = 269.620 bucăţi.
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 140.994 lei fara TVA.
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Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1291336; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.409 lei
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II.2.1) Titlu 
14 Lapte si produse lactate  -  zona 5 Zimnicea

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 15500000-3 Produse lactate (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Zimnicea (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.6)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman - zona Zimnicea (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.6)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 14  - lapte si produse lactate  -  zona 5 Zimnicea :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de produse de panificaţie, in judetul Teleorman,
în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 1.444.848
bucăţi şi cantităţi maxime = 1.499.676 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 1.166.484 lei, fara TVA si Valoare maxima = 1.210.748 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 64.206 bucăţi şi cantităţi maxime = 161.772 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 130.605 lei fara TVA;
 
Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1210748; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
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lot)
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea garantiei de participare: 1.306 lei

 
II.2.1) Titlu 
15 Fructe  -  zona 5 Zimnicea

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja (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: RO317 Teleorman
Locul principal de executare: 
Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din judeţul Teleorman - zona Zimnicea (conform grafic
distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.6)Unităţile şcolare de învăţământ de stat şi privat autorizat/acreditat de MEN din
judeţul Teleorman - zona Zimnicea (conform grafic distributie - unităţi şcolare ataşat în SEAP anexa nr.6)

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 15  - fructe -  zona 5 Zimnicea :
Acordarea gratuită pentru preşcolarii  din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare
acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de  fructe , in judetul Teleorman, în limita unei
valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorica zilnica cuprinde pretul integral de achizitie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea
adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
 
- Estimări ale cantităţilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantităţi minime = 963.232
bucăţi şi cantităţi maxime = 999.784 bucăţi;
- Acord-cadru: Valoare minima= 530.220 lei, fara TVA si Valoare maxima= 550.340 lei, fara TVA;
 
- Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să
fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantităţi minime = 42.804 bucăţi şi cantităţi maxime = 107.848 bucăţi;
- Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 59.366 lei fara TVA;
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Notă:
Estimările cantităţilor 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, se regăsesc în
anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza în funcţie de prezenţa la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de
elevi din scoli şi grădiniţe.

 
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: Lanţul de aprovizionare
Descriere: Componenta tehnica
Pondere: 10%
Algoritm de calcul:  Detalii  privind aplicarea algoritmului  de calcul:  a)  Pentru livrările  directe (de la  producătorul  original  la
consumatorul final) se acordă punctajul maxim alocat: 10 puncte b) Pentru un singur operator economic implicat în lanţul de
aprovizionare - se acordă 6 puncte; c) Pentru doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare - se acordă 3 puncte;
Ofertele care propun mai mult de doi operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare nu vor fi punctate. Evaluarea ofertelor
constă în acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul descris. Clasamentul pe
baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 550340; 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: 48; 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: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
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Valoarea garantiei de participare: 593 lei
 

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,
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 functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: Cristescu Ionel Danut - presedinte, Cocosila Virgiliu - vicepresedinte, Piper-Savu Florin - vicepresedinte, Silvia
Oprescu - secretar al judetului, Melintescu Valentina - director executiv, Boja Mariana - director executiv adjunct, Ionescu Iuliana -
director executiv , Pascutu Victorita- director executiv, Gavrila Manuela Carmen - director executiv adjunct, Magheru Liliana -director
executiv,  Tudorache Daniela Gina - inspector, Miloş Rozalia Daniela- inspector, Popescu Aurelia Magdalena- inspector, Pena Elena-
inspector, Dima Maria - inspector, Radulescu Gabriela Claudia- inspector, Toneff Lucretia- inspector, Modoran Cristina Mihaela - sef
serviciu, Potbăniceanu Bogdan Andrei - inspector, Talpeanu Luciana Catalina- consilier juridic, Draghici Livia Andreea- consilier
juridic, Putineanu Florentina Eliza - sef serviciu,Coman Marius Catalin- consilier, Burcea Florin- consilier.
 
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 la finalizarea evaluarii ofertelor  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, acordul de subcontractare/şi sau a acordul 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, 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.
Cerinţa nr.1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activităţile ce fac obiectul acordului-cadru. În cazul ofertanţilor nerezidenţi, aceştia vor
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prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenenţa din punct de vedere profesional în
ţara de origine, iar documentele vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română.
 
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/subcontractanţi/terţi
susţinători) participanţi la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă -
informaţii referitoare la îndeplinirea cerinţelor privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. La solicitarea autorităţii
contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar  întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor  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
prezentării.
Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul
unui DUAE distinct şi asociaţii. 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, acordul de subcontractare/şi sau acordul 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.
 
Cerinţa nr. 2
Prezentarea documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor emis de direcţia judeţeană sanitară veterinară pentru
siguranţa alimentelor (conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară
veterinară şi  pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi  de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a activităţilor de producţie,
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală).
 
Cerinţa nr. 3
Pentru produsele lactate se va prezenta autorizaţia sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine
animală conform Ordinului presedintelui Autorităţii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010, cu
modificările ulterioare.
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa
formularul DUAE cu informaţiile aferente situaţiei 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 la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Autorizaţiile/documentele vor fi valabile la momentul prezentării lor.
Pentru ofertanţii străini, document echivalent emis în ţara de rezidenţă (traducere autorizată în limba română).

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinta nr. 1:
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017), trebuie să fie cel puţin egală cu:
- Lot 1  - 333.013 lei
- Lot 2  - 308.475 lei
- Lot 3  - 140.216 lei
- Lot 4  - 284.338 lei
- Lot 5  - 263.387 lei
- Lot 6  - 119.721 lei
- Lot 7  - 175.871 lei
- Lot 8  - 162.912 lei
- Lot 9  -    74.051 lei
- Lot 10 - 202.470 lei
- Lot 11 - 187.551 lei
- Lot 12 -   85.251 lei
- Lot 13 - 140.994 lei
- Lot 14 - 130.605 lei
- Lot 15 -   59.366 lei - Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ terţi susţinători) participanţi
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la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informaţiile solicitate de către Autoritatea Contractantă.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertanţii clasaţi pe primele 3
locuri în clasamentul intermediar întocmit  la finalizarea evaluarii  ofertelor:  bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau alte
documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Pentru calculul echivalenţei euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.
În cazul în care capacitatea economică şi financiară a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016,
cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţii cu privire
la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele
necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm al terţului susţinător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care
terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini
ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce
la îndeplinire respectivele obligaţii pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune
la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător
propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi
solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
În cazul depunerii  unei oferte comune, fiecare operator economic membru al  asocierii  va prezenta DUAE în care va include
informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate economică şi financiară.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinţa nr. 1
Ofertanţii trebuie să demonstreze ca în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puţin:
- Lot 1  - 333.000 lei, fără TVA
- Lot 2  - 308.000 lei, fără TVA
- Lot 3  - 140.000 lei, fără TVA
- Lot 4  - 284.000 lei, fără TVA
- Lot 5  - 263.000 lei, fără TVA
- Lot 6  - 119.000 lei, fără TVA
- Lot 7  - 175.000 lei, fără TVA
- Lot 8  - 162.000 lei, fără TVA
- Lot 9  -    74.000 lei, fără TVA
- Lot 10 - 202.000 lei, fără TVA
- Lot 11 - 187.000 lei, fără TVA
- Lot 12 -   85.000 lei, fără TVA
- Lot 13 - 140.000 lei, fără TVA
- Lot 14 - 130.000 lei, fără TVA
- Lot 15 -   59.000 lei, fără TVA
 
Prin produse similare se înţelege:
- produse de panificatie pentru Lot 1, Lot 4, Lot 7, Lot 10, Lot 13
- produse lactate pentru Lot 2, Lot 5, Lot 8, Lot 11, Lot 14
- Fructe pentru Lot 3, Lot 6, Lot 9, Lot 12, Lot 15 - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de
atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut,  corespunzător
cerinţelor autorităţii contractante.
La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie.
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 la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de
ofertantul asociat, terţul susţinător şi subcontractant, după caz):
- procesul-verbal de recepţie sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii:  beneficiarul,  cantitatea/valoarea,
perioada şi locul livrării.
 
În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr.
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile
cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători
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din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în
trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea
îndeplinirii  obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la dispoziţie
ofertantului (descriind modul concret în care
va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare
privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită ofertantului o singură dată - înlocuirea acestuia şi
prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii  unei oferte comune, fiecare operator economic membru al  asocierii  va prezenta DUAE în care va include
informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
2.) Cerinţa nr. 2
Informaţii privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru.
Ofertantul dispune de cel puţin 1 (un) mijloc de transport pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului-cadru, conform:
- CAP. II, art. 8 din ANEXA la norma sanitară veterinară din Ordinul nr. 57/2010, actualizat;
 - CAP. VI, pct.7 din ANEXA nr.9 la norma sanitară veterinară din Ordinul nr.111/2008, actulizat. - Se va completa DUAE de către
operatorii  economici  participanţi  la  procedura de atribuire  (ofertanţi/ofertanţi  asociaţi/subcontractanţi/terţi  susţinători)  cu
informaţiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze.
La solicitarea autorităţii contractante doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziţie mijloace de transport adecvate, autorizate conform
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat,
leasing, contract prestări servicii etc.) şi copia documentului de autorizare la autoritatea competentă, valabil la data prezentării].
Se vor depune odată cu depunerea DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezulta modul
efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare/si sau  acordul de acociere. Nedepunerea acestora
odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informaţiilor cuprinse
în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
 
În cazul în care capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului este susţinută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr.
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informaţiile
cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele necesare, la care se ataşează DUAE şi angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători
din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terţul/terţii susţinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului.
Terţul/terţii  susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractele
executate în trecut,  corespunzător susţinerii  acordate.  Prin angajamentul ferm, terţul/terţii  confirmă faptul că va/vor sprijini
ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce
la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a/au acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice pe care le va/vor pune la
dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va/vor realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător
propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi
solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.
În cazul depunerii  unei oferte comune, fiecare operator economic membru al  asocierii  va prezenta DUAE în care va include
informaţiile cu privire la modul de îndeplinire a cerinţelor de capacitate tehnică şi profesională.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.
1.) Cerinţa nr. 3:
Dovada implementării sistemului de management al calităţii 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 confirmă
asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii/siguranţei alimentare (pentru cazurile specifice prevăzute de lege)
În cazul unei asocieri, această condiţie trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din acordul- cadru (activitatea)
pe care acesta o îndeplineşte. - Se va completa DUAE de către operatorii  economici participanţi la procedură. La solicitarea
autorităţii contractante, doar ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor
vor prezenta documente care demonstrează îndeplinirea cerinţei, fie prin prezentarea de certificate emise de organisme acreditate
care să ateste implementarea principiilor HACCP conform Hotărârea 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.
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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
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: 
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va
transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice.
Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa
de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea “Notificari de sistem”.
Licitatia electronica se va desfasura in: 1(una) runda.
Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.
Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi: preţul total al fiecărui lot, aferent
cantităţilor maximale de produse ale acordului-cadru.
Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.
Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu.
Se va folosi pas de licitare: Nu.
Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu.
Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da.

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

 
IV.2) Informatii administrative
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IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 2018/S 212-484299

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 05.12.2018 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: 05.04.2019
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Documentaţia de atribuire este afişată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin
intermediul  serviciului  online,  pus  la  dispoziţie  gratuit  de  Comisia  Europeană,  disponibil  la  adresa  de  internet
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu
operatorii economici situaţi 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 la ofertanții
clasați pe locul 1, AC va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar op ec vor transmite răspunsul
lor în plic inchis, caz în care acordul-cadru 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 plic inchis de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2
zecimale), iar op ec 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 îmbunătățita  ca urmare a
solicitării AC va influența clasam. 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 ofertanţii clasaţi pe locul
III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în plic închis, a unei noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2
zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanţii clasaţi pe locul I şi II să nu fie afectaţi, respectiv noua
propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară
îmbunătăţită prezentată ca urmare a solicitării autorităţii contractante va influenţa clasamentul locurilor I şi II, aceasta nu va fi luată în
considerare, păstrându-se oferta iniţială depusă în SEAP, la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se
vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă.
 AC va incheia un acord - cadru cu max 3 op ec cu reluarea competitiei respectiv cu op ec ale caror oferte sunt admisibile şi care se
situează pe locul I, II si III. In cazul in care nu exista 3 op ec cu oferte admisibile acordul - cadru se va incheia cu 2 op ec. In cazul in care nu
exista nici 2 op ec cu oferte admisibile acordul - cadru se va incheia cu 1 op ec.
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Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informaţii cuprinse în propunerea tehnică şi în propunerea financiară considerate a
fi confidenţiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuală în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor
informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea
intelectuală.
 
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a
fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in
mod corespunzator a contractului de achizitie publica.

 
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 prevederilor Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN - Servicul juridic, contencios si administratie publica locala 
Adresa: str. Dunarii, Nr.178,; Localitatea: Alexandria; Cod postal: 140047; Tara: Romania; Telefon: +40 247311201/399; Fax: -E-mail: -
Adresa internet: (URL) www.cjteleorman.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2018
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