
Achiziţie materiale de protecţie sanitară şi dezinfectanţi
pentru : “Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ

preuniv. de stat in Mun.Campina  in  în vederea
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul

SARS-Cov-2”, SMIS 145353
LOT1-Achizitie de dezinfectanti

LOT2-Achizitie echipamente dezinfectare
LOT3-Achizitie materiale pentru curatenie

LOT4-Achizitie materiale sanitare
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL CAMPINA 
Cod de identificare fiscala: 2843272; Adresa: Strada: Culturii, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod postal: 105600;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Madalina  Patrascu;  Telefon:  +40  735208980;  Fax:  +40  244371458;  E-mail :
madalina.patrascu@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.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) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158168
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
Achiziţie materiale de protecţie sanitară şi dezinfectanţi pentru : “Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniv. de stat in
Mun.Campina  in  în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, SMIS 145353
LOT1-Achizitie de dezinfectanti
LOT2-Achizitie echipamente dezinfectare
LOT3-Achizitie materiale pentru curatenie
LOT4-Achizitie materiale sanitare
Numar referinta: 2843272_2022_PAAPD1373320

 
II.1.2) Cod CPV principal
33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)
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II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul acestei achizitii este:-Achiziţie materiale de protecţie sanitară şi dezinfectanţi pentru proiectul: “Consolidarea
capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in Mun.Campina în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de
virusul SARS-Cov-2”, SMIS 145353, proiect finantat in cadrul POIM 9.1 si se va desfasura pe4 loturi dupa cum urmeaza:LOT1-
Achizitie de dezinfectanti;LOT2-Achizitie echipamente dezinfectare;LOT3-Achizitie materiale pentru curatenie; LOT4-Achizitie
materiale sanitare.  Oportunitatea oferita de POIM 2014-2020, prin apelul de pr., Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in
contextul pandemiei cauzate de COVID-19 a condus la incheierea unui contr. de finantare nr.1070/23.02.2022.  Obiectivul POIM 9.1
vizeaza cresterea capac. de gestionare a crizei san. COVID 19  si contribuie la realizarea obi.specific al progr. prin implementarea
unor masri  identificate si  proiectate in baza nevoilor  concrete provocate de contextual  epidemiologic actual.  In acest  sens,
Solicitantul are in vedere realizarea unor investitii in echipamente de igienizare/dezinfectie dar si de echipamente de protectie
personala (fara sa se limiteze la acestea). Obiectivul general al pr. este de protejare a sanatatii populatiei in contextul pandemiei
cauzate de COVID-19 si de consolidare a capacitatii de reactie la criza de sanatate publica declansata de raspandirea virusului SARS-
CoV-2. Proiectul se incadreaza la actiunea de tip A conform ghidului solicit. conditii specifice aferent apelului si vizeaza dotarea
unitatilor/institutiilor de invatamant de stat din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Campina, Jud. Prahova cu o serie
de echip. si dispozitive de igienizare/dezinfectie si de protectie dar si biocide si solutii necesare asigurarii igienei si dezinfectiei nec.
pentru asig. unor serv. de educatie sigure atat pentru elevi si familile acestora cat si pentru corpul profesoral si comunitate in
general. In ciuda faptului ca este una dintre cele mai importante loc. ale jud. Prahova fiind un centru economico-social cu profil
dominant industrial-tertiar, Mun. Campina se confrunta cu o serie complexa de provocari relevante pentru actual context. Obiective
ce se realizeaza prin proiect:
1.  –  Imb.  capacitatii  de  gestionare  a  crizei  sanitare  provocate  de  virusul  SARS-CoV-2  prin  dotarea  corespunzatoare  a
unitatilor/institutiilor de invatamant de stat din cadrul UAT Mun. Campina, Jud. Prahova.
2. - Asigurarea unui mediu educational sigur pentru elevi/profesori/comunitate prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor
de invatamant de stat din cadrul UAT Mun. Campina, Jud.Prahova.
3. – 1671 de elevi din Municipiul Campina, Judetul Prahova, influentati pozitiv prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor
de invatamant cu echipamente de igienizare si dezinfectie si respectiv echipament de protectie personala adecvate crizei sanitare
provocate de COVID-19 si respectiv prin cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare declansate de virusul SARS-CoV-2.
4.– 139 de angajati in institutiile de invatamant din Mun. Campina, influentati pozitiv/sprijiniti in livrarea unui act educational sigur si
de inalta calitate prin dotarea corespunzatoare a unitatilor/institutiilor de invatamant cu echipamente de igienizare si dezinfectie si
respectiv echipament de protectie adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.
A.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20
B.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-11-a zi inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 2057985,92; 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: Toate Loturile

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 LOT1-ACHIZITIE DEZINFECTANTI

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

33631600-8 Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)
33741300-9 Dezinfectant pentru maini (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Municipiul CampinaMunicipiul Campina
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de achizitie este furnizarea de dezinfectanti, respectiv: dezinfectant obiecte mici- suprafete, dezinfectant
pentru pardoseli si dezinfectant pentru maini.
Amplasamente:
-Colegiul Național Nicolae Grigorescu - Str. Calea Doftanei, nr. 4, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
-Școala Gimnazială Centrală - Str. Calea Doftanei, nr. 13, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Se vor furniza urmatoarele tipuri de dezinfectanti:
-   Dezinfectant obiecte mici- suprafete - 630 litri
-   Dezinfectant pentru pardoseli – 330 litri
-   Dezinfectant pentru maini – 14 400 litri
1. Dezinfectant obiecte mici- suprafete – 630 litri
Specificatii minime:
- modul de ambalare: recipient de 5 litri
- forma de conditionare: lichid usor vascos, gel
- termen de valabilitate: minim 24 luni
- detine Aviz biocid TP 1 emis de catre Ministerul  Sanatatii-  Comisia Nationala pentru Produse Biocide valabil  pt.  cel  putin
urmatoarele 24 luni
- eficacitate bactericida, levuricida/fungicida si virucida
- continut de minim 70% alcool (ethanol, propanol etc)
- sa conţina agent de umectare care asigură îngrijirea pielii, prevenind iritarea si uscarea acesteia.
- fara parfum si fara culoare
- recomandat pentru utilizatori profesionali
2. Dezinfectant pentru pardoseli – 330 litri
Specificatii minime:
- modul de ambalare: recipient de 5 litri
- forma de conditionare: lichid usor vascos, gel
- termen de valabilitate: minim 24 luni
- detine Aviz biocid TP 1 emis de catre Ministerul  Sanatatii-  Comisia Nationala pentru Produse Biocide valabil  pt.  cel  putin
urmatoarele 24 luni
- eficacitate bactericida, levuricida/fungicida si virucida
- continut de minim 70% alcool (ethanol, propanol etc)
- sa conţina agent de umectare care asigură îngrijirea pielii, prevenind iritarea si uscarea acesteia.
- fara parfum si fara culoare
- recomandat pentru utilizatori profesionali
3. Dezinfectant pentru maini – 14 400 litri
Specificatii minime:
- modul de ambalare: recipient de 5 litri
- forma de conditionare: lichid usor vascos, gel
- termen de valabilitate: minim 24 luni
- detine Aviz biocid TP 1 emis de catre Ministerul  Sanatatii-  Comisia Nationala pentru Produse Biocide valabil  pt.  cel  putin
urmatoarele 24 luni
- eficacitate bactericida, levuricida/fungicida si virucida
- continut de minim 70% alcool (ethanol, propanol etc)
- sa conţina agent de umectare care asigură îngrijirea pielii, prevenind iritarea si uscarea acesteia.
- fara parfum si fara culoare
- recomandat pentru utilizatori profesionali

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Durata de livrare
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
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Valoarea fara TVA: 653448,91; 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: 1; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: “Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat in Municipiul Campina în vederea
gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-Cov-2”, SMIS 145353
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
2 LOT 2-ACHIZITIE ECHIPAMENTE DEZINFECTARE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

31515000-9 Lampi cu ultraviolete (Rev.2)
38412000-6 Termometre (Rev.2)
38430000-8 Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)
39330000-4 Echipament de dezinfectare (Rev.2)
42514300-5 Aparate de filtrare (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Municipiul CampinaMunicipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de achizitie este furnizarea de echipamente pentru dezinfectare, respectiv: termometru digital non-contact,
echipament termoscanare fix, pe trepied, lampa sterilizare UVC, purificator aer, statie igienizare cu dispenser automat dezinfectant.
Amplasamente:
Colegiul Național Nicolae Grigorescu - Str. Calea Doftanei, nr. 4, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Școala Gimnazială Centrală - Str. Calea Doftanei, nr. 13, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
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Se vor furniza urmatoarele echipamente de dezinfectare:
-   Termometru digital non-contact – 20 buc
-   Echipament termoscanare cu trepied – 11 buc
-   Lampa sterilizare UVC (bactericida) – 69 buc
-   Purificator aer – 69 buc
-   Statie dezinfectare – 11 buc
Termometru digital non-contact – 20 buc
Specificatii minime:
-   Sa aiba infrarosu
-   Afisaj al temperaturii
-   Functie automata on/off
Echipament termoscanare cu trepied – 11 buc
Specificatii minime:
-   Masurare automata
-   Domeniu de masura IR 0-50 grade C
-   Domeniul de masura a temperaturii corpului uman 34-35 grade C
-   Alimentare prin USB si/sau baterie
-   Certificari CE, FC, ROHS
Lampa sterilizare UVC (bactericida) – 69 buc
Specificatii minime:
-   Profesionala, virucida, bactericida, germicida, dezinfectanta
-   Senzor si telecomanda
-   Portabila, cu incarcare USB
-   Functie de sterilizare si dezinfectare
Purificator aer – 69 buc
Specificatii minime:
-   Filtrare 99,99% a alergenilor
-   Indicator status filtru
-   Reglare viteza
-   Senzor calitate aer, senzor de gaz, senzor miros,  senzor praf, senzor temperature
-   Telecomanda, conectare wi-fi
Statie dezinfectare – 11 buc
Specificatii minime:
-   Sa fie confectionata din aluminiu
-   Sa fie usor de montat si transportat
-   Sa fie prevazuta cu dispenser cu senzor 1200 ml
-   Alimentare cu baterii, durata de functionare a bateriilor intre 6-8 luni
Produsele vor fi livrate la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, în temeiul contractului de furnizare.
Termen de livrare a produselor este de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare.  Dacă a treizecea zi
corespunde unei zile nelucrătoare, livrarea se va realiza în prima zi lucrătoare. Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al
produselor menționate mai sus. Furnizorul are obligația de a asigura transportul și personalul necesar pentru livrarea materialelor la
locul indicat de beneficiar. Furnizorul trebuie să prezinte, la livrarea produselor, următoarele documente:
a) Factură fiscală/aviz de expediție;
b) Certificate de garanție/valabilitate/ alte documente privind asigurarea calității;
c) Avize;
d) Documente de conformitate.

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Durata de livrare
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 414897,03; 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: 1; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Proiectul a fost depus in cadrul apelului: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză
în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
3 LOT 3-ACHIZITIE MATERIALE PENTRU CURATENIE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

19640000-4 Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
33711900-6 Sapun (Rev.2)
34928480-6 Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
39330000-4 Echipament de dezinfectare (Rev.2)
39514100-9 Prosoape (Rev.2)
39831700-3 Distribuitoare automate de sapun (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
Municipiul CampinaMunicipiul Campina

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de achizitie este furnizarea de materiale pentru curatenie, respectiv: dispenser prosop de hartie, dispenser cu
senzor pentru dezinfectant/ sapun lichid, covor dezinfectare, cos de gunoi, sapun lichid, saci menajeri, prosop de hartie.
Amplasamente:
Colegiul Național Nicolae Grigorescu - Str. Calea Doftanei, nr. 4, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Școala Gimnazială Centrală - Str. Calea Doftanei, nr. 13, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Se vor furniza urmatoarele materiale pentru curatenie:
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-   Dispenser prosop hârtie – 46 bucăți
-   Dispenser cu senzor pentru dezinfectant/ săpun lichid – 92 bucăți
-   Covor dezinfectare – 11 bucăți
-   Coșuri de gunoi (min 80 l) – 34 bucăți
-   Săpun lichid – 11 700 bucăți
-   Saci menajeri – 4200 role
-   Prosop hârtie – 17 400 bucăți
 
Specificatii tehnice:
 
Dispenser prosop hârtie – 46 bucăți
Specificatii minime:
-   Închidere cu cheiță
-   Fantă pentru vizualizare număr de prosoape rămase
-   Capacitate: minim 500 de prosoape de hârtie
-   Material: inox
 
Dispenser cu senzor pentru dezinfectant/ săpun lichid – 92 bucăți
Specificatii minime:
-   Dotat cu senzor care permite dozarea numai la apropierea mainilor de supapa inferioara a dispozitivului, fara a fi necesara
atingerea sa;
-   Sistem antipicurare si antivandalism;
-   Functionare cu baterii
-   Se admit numai oferte pentru aparate dezinfectant lichid
 
Covor dezinfectare – 11 bucăți
Specificatii minime:
-   Dimensiune minima 70x50cm
-   Burete pentru absorbție cu grosime de minim 1 cm
-   Sa fie prevazut cu tava pentru retentia dezinfectantului
 
Coșuri de gunoi (min 80 l) – 34 bucăți
Specificatii minime:
-   Material: inox
-   Capacitate: 80 litri
-   Capac batant
 
Săpun lichid – 11 700 bucăți
Specificatii minime:
-   Aviz biocid
-   Ambalat în recipiente de minim 1 litru
 
Saci menajeri – 4200 role
Specificatii minime:
-   Capacitate 120l si 240l
-   Material: polietilenă
 
Prosop hârtie – 17 400 bucăți
Specificatii minime:
-   Prosop pliat, 1 strat, 200 bucăți
 
 Produsele vor fi livrate la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, în temeiul contractului de furnizare.
Termen de livrare a produselor este de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare.  Dacă a treizecea zi
corespunde unei zile nelucrătoare, livrarea se va realiza în prima zi lucrătoare. Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al
produselor menționate mai sus. Furnizorul are obligația de a asigura transportul și personalul necesar pentru livrarea materialelor la
locul indicat de beneficiar. Furnizorul trebuie să prezinte, la livrarea produselor, următoarele documente:
a) Factură fiscală/aviz de expediție;
b) Certificate de garanție/valabilitate/ alte documente privind asigurarea calității;
c) Avize;
d) Documente de conformitate.
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II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Durata de livrare
Pondere: 20%

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 266718,78; 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: 1; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina în vederea
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV 2” COD SMIS 145353
Proiectul a fost depus in cadrul apelului: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
4 LOT4-ACHIZITIE MATERIALE SANITARE

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33140000-3 Consumabile medicale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare: 
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Municipiul CampinaMunicipiul Campina
 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului de achizitie îl constituie furnizarea de materiale sanitare, după cum urmează: botosi de unica folosinta, manusi
de unica folosinta si masca de protectie chirurgicala (de unica folosinta)
Amplasamente:
Colegiul Național Nicolae Grigorescu - Calea Doftanei, nr. 4, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Școala Gimnazială Centrală - Str. Calea Doftanei, nr. 13, Municipiul Câmpina, județul Prahova, România
Se vor furniza următoarele materiale sanitare:
   Botoși de unică folosință buc 50 800
   Mănuși de unică folosință buc 33 780
   Mască de protecție chirurgicală (de unică folosință) buc 923 400
Specificații tehnice
 
Mască de protecție chirurgicală – 923 400 buc
Specificații minime:
- uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3;
- material moale, să includă un strat de filtrare lipit sau poziționat între straturile de material, sa aibă minim 3 straturi și minim 3
pliuri;
- cu bride de prindere (tijă de fixare nazală);
- măști faciale de protecție respiratorie de unică folosință, procentul de filtrare de minimum 95%;
- modalitate de prindere: cu elastic;
- hipo-alergenice, fără alte efecte nocive pentru sănătate;
- ambalare: ambalaj care să păstreze integritatea dispozitivului în momentul extragerii pentru folosire;
- marcare, etichetare: denumire – tip, dimensiune, adresă producător, data fabricației, nr. lot.
*specificatiile  mastilor  de protectie  chirurgicala  trebuie  sa  respecte  prevederile  ordinului  nr.  2376/2020 privind conținutul,
modalitatea de completare și modul de utilizare a documentelor standard "Instrucțiuni pentru ofertanți/candidați" și "Caiet de
sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziție publică/sectorial având ca obiect măști de protecție de uz sanitar de
tip II, II R, FFP2, FFP3
 
Mănuși de unică folosință – 33 780 buc
Specificatii minime:
-   De unica folosinta, nepudrate, forma anatomica (5 degete), manseta cu bordura, lungime minim 400 mm, suprafata texturata,
chlorinate;
-   Marimi M, L, XL;
       -  Ambalare: 100 buc/cutie;
Botoși de unică folosință – 50 800 buc
Specificații minime
-   material polipropilenă 100% de concentrație 40 sau 60g/mp
-   de unică folosință
-   elastic de jur împrejur pentru fixarea pe încălțăminte
 Produsele vor fi livrate la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, în temeiul contractului de furnizare.
Termen de livrare a produselor este de maxim 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de furnizare.  Dacă a treizecea zi
corespunde unei zile nelucrătoare, livrarea se va realiza în prima zi lucrătoare. Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al
produselor menționate mai sus. Furnizorul are obligația de a asigura transportul și personalul necesar pentru livrarea materialelor la
locul indicat de beneficiar. Furnizorul trebuie să prezinte, la livrarea produselor, următoarele documente:
a) Factură fiscală/aviz de expediție;
b) Certificate de garanție/valabilitate/ alte documente privind asigurarea calității;
c) Avize;
d) Documente de conformitate

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

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 80%

 
Denumire factor evaluare: Durata de livrare
Pondere: 20%
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 722921,20; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 1; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

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

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

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

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

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpina în vederea
gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV 2” - COD SMIS 145353
Proiectul a fost depus in cadrul apelului: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Având ȋn vedere prevederile: art. 163 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;   parag. 2, secţ. 4, capitolul II, din H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Luând în considerare faptul că pentru îndeplinirea contractului autoritatea contractantă apreciază că este necesară demonstrarea de
către ofertanţi a potenţialului de care dispun, care va reflecta posibilitatea concretă a acestora de a îndeplini viitorul contract de
achiziţie publică, fiind interesată în a se convinge asupra faptului că, operatorul economic care va fi declarat câştigător în cadrul
procedurii de atribuire,  poate  susţine  că acesta are capacitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, se impune stabilirea unor
cerinţe minime de calificare referitoare  la capacitatea tehnică şi/sau profesională ale ofertanţilor.Astfel, au fost stabilite următoarele
cerinţe de calificare în conformitate cu legislaţia în
vigoare privind achiziţiile publice, cu scopul de a reduce riscul de neîndeplinire a contractului:
A. Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului
Ofertanţii, ofertanţii asociaţi, terții susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească  în situaţiile prevăzute la art. 60, 164,
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165 si 167 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Se vor depune odată cu DUAE, de către toţi participanţii, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care
va rezulta modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere,
dupa caz, precum şi  Declaraţia conform art.60 din Legea nr.98/2016,  cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc) pentru sediul social, valabile la momentul prezentării;
-declaraţie de propria răspundere  privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul
general consolidat datorate pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru;
- cazierul  judiciar al  operatorului  economic şi  al  membrilor grupului  de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă
din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
- Conform art. 53 alin (3) din Legea nr.98/2016, actualizată, reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarţie pe
propria răspundere cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător (în situaţia în care forma de organizare a
operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedura este de societate pe acţiuni, cu capital
social reprezentat prin acţiuni la purtator), sub sancţiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare.
- documente  prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2),
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/ 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici străini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din tara in care acestia
sunt rezidenti,  prin care sa dovedeasca îndeplinirea cerinţelor, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă, însoțite de
traducerea autorizată în limba română. În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie indeplinită de toți membrii asocierii,
precum și de terțul/terții susținători, subcontractantul/subcontractanții, dacă există.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din
care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi
faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţiile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii: 
-Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC . Obiectul contractului trebuie sa
aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC .Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la data prezentarii.
Operatorii  economici  nerezidenţi  (străini)  vor  prezenta  documente  echivalente,  care  dovedesc  o  forma de  înregistrare  ori
apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara de rezidenţă, din care sa rezulte că
domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie
lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba româna.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2,3,4
Cifra de afaceri anuala generala
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020, 2021 trebuie sa fie cel putin egală cu : 2.000.000
lei. - Se va completa DUAE de catre toţi operatorii economici (ofertanti/ ofertanti asociati / terti sustinatori) participanţi la procedura
de atribuire a contractului cu informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă . Urmatoarele documente justificative care
probeaza îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor: bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ sau rapoarte de audit financiar sau  alte documente emise de
organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
       Pentru calculul echivalentei euro/alta valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an parte.
           In 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,  aceasta va prezenta DUAE completat  de ofertant  în  care se vor  include
informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţa 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
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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 printere
motivele  de excludere şi  solicită  ofertantului  o singura data înlocuirea acestuia  şi  prezentarea unui  alt  terţ,  cu respectarea
principiului tratamentului egal.
          In 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.) Loturile: 1,2,3,4
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorii economici participanţi la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare, respectiv să dovedeasca faptul că în
ultimii 3 ani, împliniţi la data limită de depunere a ofertelor, au livrat  produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, în valoare
cumulată de minimum :
-   Pentru Lot 1- 650.000 lei (exclusiv TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte. ;Pentru Lot 2- 400.000 lei  (exclusiv TVA) la
nivelul unuia sau mai multor contracte;Pentru Lot 3 – 260.000 lei (exclusiv TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte;   Pentru
Lo4  -720.000 lei  (exclusiv TVA) la nivelul unuia sau mai multor contracte.    Prin produse similare se înţelege orice echipament sau
dispozitiv medical de protecţie umană indiferent de forma de prezentare, precum şi dezinfectanţi şi/sau antispectice, indiferent de
forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, industrial,
colectivităţi).
Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerinţa se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. In această situaţie şi Ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea împreună cu oferta,
se va încărca în SEAP şi Acordul de Asociere, semnat cu semnătură electronică extinsă, în condiţiile legii.
Nota 2: In vederea îndeplinirii cerinţei, ofertantul poate beneficia de susţinerea unui/unor terţ/terţi, cu respectarea prevederilor art.
182  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  art.  48  din  Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. In acest caz, terţul susţinător va completa DUAE. 
Asociere-. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
capacitatea tehnica si  profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor  tuturor membrilor  grupului,  iar
autoritatea contractanta solicita  ca acestia  sa  raspunda în  mod solidar  pentru executarea contractului  de achizitie  publica.
Asociatul/asociatii nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60,
art.164,art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.
Tert sustinator:În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de
catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm
al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau
profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a
ofertantului în ceea ce priveste îndeplinirea respectivei/respectivelor cerinte. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala
nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165,
art.167 din Legea nr. 98/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta,
pentru tert sustinator si angajamentul ferm al persoanei care va asigura sustinerea. - Ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător
va completa DUAE, indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puţin următoarele informaţii necesare pentru a
verifica modul de îndeplinire a cerinţei: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, obiectul contractului, valoarea
contractului, beneficiarul, tipul produselor livrate, perioada de furnizare a produselor, data şi numărul documentului de recepţie și
durata contractului. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt următoarele fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:
- Se vor prezenta copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit/  documente constatatoare/ recomandări /
procese verbale de recepţie / certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.
Certificările respective vor indica beneficiarii, indiferent daca aceştia sunt autorităţi contractante sau clienti privaţi. Daca ofertantul a
avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care sa reiasă partea din contract pe care a
executat-o. Aceste documente vor fi prezentate și de către ofertantul asociat, în situația în care resursele acestuia au fost luate în
considerare pentru îndeplinirea cerinței.  Valorile contractelor vor fi  prezentate în lei exclusiv TVA. Pentru o evaluare unitară,
echivalenţa leu/valută se va calcula potrivit cursului de schimb mediu anual comunicat de BNR.
Conform Notificarii  ANAP nr.  256/08.12.2016,  odata cu depunerea DUAE,  ofertanţii  vor  prezenta,  pentru fiecare asociat,  şi
Acordul/acordurile de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de asociere vor fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru sustinator se va completa DUAE si se va prezenta - Angajamentul ferm al fiecarei persoane care
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va asigura sustinerea, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate, care trebuie sa fie
explicit, scris si neconditionat, precizând fara echivoc cerinta pentru care tertul întelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea
concreta de acordare a sustinerii, în conditiile legii.
Documentele  justificative  care  probeaza cele  asumate prin  angajamentul/angajamentele  ferm/ferme al/ale  tertului/tertilor
sustinator/sustinatori vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte
documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la
respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere
si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul
îndeplinirii contractului în cauza, în conditiile si în termenele acestuia.
2.) Loturile: 1,2,3,4
Proportia de subcontractare
În cazul în care are intenția să subcontracteze parte/parți din contract, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea
subcontractanților si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia,
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Raspunderea
contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanţi.
Subcontractanţii  pe ale  caror  capacităţi  ofertantul  se  bazează pentru demonstrarea îndeplinirii  criteriilor  de calificare  sunt
considerati și terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in același timp, și angajamentul ferm. Resursele
materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru
partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle în situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.
Conform Notificarii ANAP nr. 256/08.12.2016, ofertanții vor prezenta, odată cu depunerea DUAE pentru fiecare subcontractant, si
acordul/acordurile de subcontractare. - Ofertantii vor prezenta in SEAP, împreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare
încheiate între ofertant şi subcontractantul/ subcontractanţii nominalizat / nominalizaţi în ofertă, astfel încât activităţile ce revin
acestuia/ acestora, precum şi procentul aferent prestaţiilor, să poată fi cuprinse în contractul de subcontractare ce va fi prezentat la
încheierea contractului de achiziţie publică. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronică
extinsă, în condiţiile legii. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanţii legali
ai subcontractantului; activităţile ce urmează a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor
direct catre subcontractant.  In conformitate cu prevederile art.  218 alin.  (4) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,  cu
modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea
contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta.
Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica :
-vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor;
-vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de
subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE;
-vor fi in concordanta cu Oferta;
-se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
In situaţia în care Subcontractantul şi-a exprimat opţiunea de a fi plătiţi direct de către Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor
include, pe lângă cele mai sus menţionate, în mod obligatoriu o anexa în care Ofertantul desemnat câştigător şi subcontractantul:
-vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;
-vor preciza contul de Trezorerie al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile;
-vor indica valoarea aferenta lucrărilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.
Răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ părţi
din acesta sunt îndeplinite de subcontractanţi.
1.) Loturile: 1,2,3,4
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
În cadrul achiziţiei mai sus menţionate, autoritatea contractantă solicită certificate emise de organisme independente cu privire la
standardele de asigurare a calităţii .
Informaţii minim necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calităţii ca dovada a implementarii sistemului
de management al  calităţii  conform SR EN ISO 9001 sau echivalent .  -  Se va completa DUAE de către operatorii  economici
participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind: certificate valabile la momentul prezentării emise
de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau
alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii .
În cazul unei asocieri, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care
o realizează.
Cerinţa privind certificarea SR EN ISO 9001 sau echivalent nu poate fi  îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terţul
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susţinător).
2.) Loturile: 1,2,3,4
Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu
În cadrul achiziţiei mai sus menţionate, autoritatea contractantă solicită certificate emise de organisme independente cu privire la
standardele de mediu.
Informaţii minim necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calităţii ca dovada a implementarii sistemului
de management al mediului SR EN ISO 14001 sau echivalent. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la
procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I
în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind: certificate valabile la momentul prezentării emise
de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului  SR EN ISO 14001
sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător  de protectia mediului
În cazul unei asocieri, aceasta cerinţă trebuie îndeplinită individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care
o realizează.
Cerinţa privind certificarea  SR EN ISO 14001 sau echivalent nu poate fi îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terţul
susţinător).

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

 
IV.2) Informatii administrative

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

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 14.11.2022 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: 14.03.2023
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2022; 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
              Termene solicitare/raspuns clarificari:
A.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:20
B.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-11-a zi inainte de data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor.
AC va răspunde la solicitările de clarificări, adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Orice solicitare de clarificari
transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B,
astfel orice solicitare de clarificari transmisa in afara termenelor mentionate se va considera tardiva.
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea
standardelor,  la  un  anumit  producator,  la  marci,  brevete,  tipuri,  la  o  origine  sau  la  o  productie/metoda  specifica  de
fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 
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VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Conform legislatiei in vigoare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
MUNICIPIUL CAMPINA 
Adresa: b-dul Culturii, nr. 18; Localitatea: Campina; Cod postal: 105600; Tara: Romania; Telefon: +40 244336134; Fax: -E-mail:
web@primariacampina.ro; Adresa internet: (URL) www.primariacampina.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2022
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