
Echipament de protectie pentru prevenirea si combaterea
infectarii cu virusul SARS COV-2:  -LOT 1 –Masti de

protectie de unica folosinta; -LOT 2 –Manusi de unica
folosinta din latex;

-LOT 3 - Solutie dezinfectanta pentru maini; -LOT 4 –
Solutie dezinfectanta pentru suprafete  - ACORD CADRU

1 AN - DRDP Constanta
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, Municipiul Constanta,
strada Traian, fara numar, judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanţa; Cod postal: 900714; Tara: Romania;
Persoana  de  contact:  DRDP  Constanta  –  Departament  Achizitii;  Telefon:  +40  0241581147;  Fax:  +40  0241584371;  E-mail:
achizitii@drdpct.ro; Adresa internet: (URL) www.drdpct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://sicap-prod.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/100108569
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
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Constructii si amenajari teritoriale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Echipament de protectie pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2:  -LOT 1 –Masti de protectie de unica
folosinta; -LOT 2 –Manusi de unica folosinta din latex;
-LOT 3 - Solutie dezinfectanta pentru maini; -LOT 4 – Solutie dezinfectanta pentru suprafete  - ACORD CADRU 1 AN - DRDP
Constanta
Numar referinta: 16054368/2020/15AC/CT

 
II.1.2) Cod CPV principal
18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
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              Acorduri Cadru de furnizare produse ,,ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFECTARII CU
VIRUSUL SARS COV-2:
-LOT 1 – MASTI DE PROTECTIE DE UNICA FOLOSINTA;
-LOT 2 –MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN LATEX;
-LOT 3 -SOLUTIE DEZINFECTANTA PENTRU MAINI;
-LOT 4 – SOLUTIE DEZINFECTANTA PENTRU SUPRAFETE ’’
 
A)Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la
procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire
este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde
in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 6-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a
oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va
considera tardiva.
C. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in  imposibilitatea de a oferi un raspuns si
drept urmare se va considera TARDIVA.
D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 1033314; 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: 4

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 ACHIZITIE DE MASTI DE PROTECTIE DE UNICA FOLOSINTA -ACORD CADRU 1 AN

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

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Livrarea echipamentelor de protectie pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-
CONSTANTA, Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.Livrarea echipamentelor de protectie
pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-CONSTANTA, Municipiul Constanta,
strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acorduri cadru de furnizare <<ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS
COV-2: -LOT 1 – MASTI DE PROTECTIE DE UNICA FOLOSINTA;
Valoare maxima acord cadru – 230.160  Moneda :RON, defalcata conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini.Cantitate
383.600 buc.masti de protectie de unica folosinta.
Valoare minima acord cadru – 19.380 lei fara TVA, Cantitate 32.300 buc.masti de protectie de unica folosinta.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 19.380 lei fara TVA. Cantitate 32.300 buc.masti de protectie de unica folosinta.
Valoare celui mai mare contract subsecvent : 58.140 lei fara TVA. Cantitate 96.900 buc.masti de protectie de unica folosinta.
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru LOT1,  cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini LOT1.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 230160; 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: 12; 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
Nu este cazul.

 
II.2.1) Titlu 
2 ACHIZITIE DE MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN LATEX -ACORD CADRU 1 AN

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

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Livrarea echipamentelor de protectie pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-
CONSTANTA, Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.Livrarea echipamentelor de protectie
pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-CONSTANTA, Municipiul Constanta,
strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acorduri cadru de furnizare <<ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS
COV-2: -LOT 2 – MANUSI DE UNICA FOLOSINTA DIN LATEX;
Valoare maxima acord cadru – 153216  Moneda :RON, defalcata conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini. Cantitate
403.200 buc. manusi de unica folosinta din latex.
Valoare minima acord cadru – 12.920 lei fara TVA, Cantitate 34.000 buc. manusi de unica folosinta din latex.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.
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Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 12.920 lei fara TVA. Cantitate 34.000 buc. manusi de unica folosinta din latex.
Valoare celui mai mare contract subsecvent : 38.684 lei fara TVA. Cantitate 101.800 buc. manusi de unica folosinta din latex.
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru LOT2,  cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini LOT2.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 153216; 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: 12; 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
Nu este cazul.

 
II.2.1) Titlu 
3 ACHIZITIE DE SOLUTIE DEZINFECTANTANTA PENTRU MAINI -ACORD CADRU 1 AN

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

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Livrarea echipamentelor de protectie pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-
CONSTANTA, Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.Livrarea echipamentelor de protectie
pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-CONSTANTA, Municipiul Constanta,
strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acorduri cadru de furnizare <<ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS
COV-2: -LOT 3– SOLUTIE DEZINFECTANTA PENTRU MAINI;
Valoare maxima acord cadru – 446.688 Moneda :RON, defalcata conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini. Cantitate
9.504 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
Valoare minima acord cadru – 37.224 lei fara TVA, Cantitate 792 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 37.224 lei fara TVA. Cantitate 792 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
Valoare celui mai mare contract subsecvent : 11.672 lei fara TVA. Cantitate 2.376 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
 
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru LOT 3,  cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini LOT 3.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 446688; 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: 12; 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
Nu este cazul.

 
II.2.1) Titlu 
4 ACHIZITIE DE SOLUTIE DEZINFECTANTANTA PENTRU SUPRAFETE -ACORD CADRU 1 AN

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

 
II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Livrarea echipamentelor de protectie pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-
CONSTANTA, Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.Livrarea echipamentelor de protectie
pentru prevenirea si combaterea infectarii cu virusul SARS COV-2, se va face la sediul DRDP-CONSTANTA, Municipiul Constanta,
strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Acorduri cadru de furnizare <<ECHIPAMENT DE PROTECTIE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS
COV-2: -LOT 4– SOLUTIE DEZINFECTANTA PENTRU SUPRAFETE;
Valoare maxima acord cadru – 203.250 Moneda :RON, defalcata conform cantitatilor si prevederilor din caietul de sarcini. Cantitate
8.130 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
Valoare minima acord cadru – 16.937,5 lei fara TVA, Cantitate 677,5 litri solutie dezinfectanta pentru suprafete.
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an.
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 16.937,5 lei fara TVA. Cantitate 677,5 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
Valoare celui mai mare contract subsecvent : 50.812,5 lei fara TVA. Cantitate 2.032,5 litri solutie dezinfectanta pentru maini.
 
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru LOT 4,  cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract
subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietul de sarcini LOT 4.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 203250; 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: 12; 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
Nu este cazul.
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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: 
Cerinta: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor sunt:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.),; Operatorul economic trebuie sa prezinte certificate valabile la momentul prezentării.
-cazierul judiciar al  operatorului economic și  al  membrilor organului de administrare,  de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
-alte documente edificatoare, după caz.
Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la
momentul prezentării.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr.
98/2016,  autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau,  dacă în țara
respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a
unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
 
Cerință :
Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese
In vederea completarii Declaratiei, Autoritatea contractanta precizeaza numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele cu
funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul
autorităţii  contractante,  pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi  de procedura de atribuire să analizeze o
potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60 din Lege.
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt: .
1.   Ing. Dima Marin -Director General Regional;
2.   Ec. David Roxana- Director Economic;
3.   Ing. Tudor Gabriela Steliana- Director Adjunct Exploatare;
4.   Ing. Mocanu Paul–Sef Serviciu Mentenanta si Plan;
5.   Ing. Marculescu Stefan –Dorin –Sef Birou SSM
6.   Ing. Craiu Mihaela - Sef Serv. Administrativ, Aprovizionare, Arhiva;
7.   Ing. Calinovschi Nina-Sef Departament Achizitii;
8.   Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii;
9.   Ec. Stavru Irina Mariana- Serv Achizitii;
10.   Ec. Popescu Florentina - Serv Achizitii;
11.   Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii;
12.   Tehn. Pantazescu Veronica - Serv Achizitii;
13.   Ec. Tulba Roxana -Biroul Achizitii Directe;
14.   Ec. Balbae Oana-Despina –Sef Serv. Contracte;
15.   Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic;
16.   Cons. Jur. Enache Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare;  
17.   Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate;
18.   Ec. Resit Emre - Sef Serviciu Financiar -Salarizare;
19.   Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP.
Cerință 1: Pentru LOTURILE 1,2,3,4
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
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că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică.
Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează
informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea
de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
In conformitate cu prevederile art.53 alin (2) din Legea 98/2016 modificata (Legea 148/23.07.2020) autoritatea contractanta solicita
ofertantilor datele de identificare a detinatorilor/beneficiarilor reali ai actiunilor la purtator, in situatia in care forma de organizare a
operatorului economic ofertant/candidat/tert sustinator sau subcontractant la procedura este de societate pe actiuni cu capital
social reprezentat prin actiuni la purtator.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in
conformitate cu prevederile  legale din tara in care ofertantul  este stabilit,  din care sa reiasa informatiile  solicitate de catre
Autoritatea Contractanta.
Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este
suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
 
Cerință 2: - Numai pentru LOTUL I - Masti de protectie de unica folosinta
Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului
Ministerului Sănătății nr.1009/2016 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDR) din Romania,
valabil la momentul prezentării, din care să reiasă producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică.
In cazul in care producătorul este din România, se solicita certificatul de înregistrare de la ANMDMR sau avizul de la Centrul de
Cercetare Științifică pentru Aparare CNRN și Ecologie.
 
Modalitatea de îndeplinire:
Se  va  completa  DUAE  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  a  contractului  de  achiziție
publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații  referitoare la îndeplinirea
cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează
să fie prezentat, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 
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
Cifra de afaceri anuala generala
Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu :
 87.000 lei - pentru LOTUL 1
Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte. - Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de
atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează
îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme
specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Dacă un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstrează prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară
prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte
documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care
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terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca
ANEXE la respectivul angajament
2.) Loturile: 2,3,4
Cifra de afaceri anuala generala
Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu :
  58.000 lei - pentru LOTUL 2
167.000 lei - pentru LOTUL 3
  76.000 lei - pentru LOTUL 4
Notă: Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în
parte. - Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de
atribuire cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează
îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme
specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.
Dacă un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstrează prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul își demonstrează capacitatea economică și financiară
prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM DE SUSȚINERE din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte
documentele transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, DIN CARE SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care
terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca
ANEXE la respectivul angajament.

 
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
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puțin:
29.000,00 lei,  fără TVA-LOT 1 - Se va completa DUAE de catre operatorii  economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelorautoritatii /
entitatii contractante.
Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul
loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada
si locul livrarii;
recomandari;
-alte documente echivalente.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat
drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea Contractului/Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala
prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele
tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise
acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.
Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, în acest sens se va completa un DUAE distinct.
2.) Loturile: 2,3,4
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puțin:
19.000,00 lei, fara TVA-LOT 2
55.000,00 lei, fără TVA-LOT 3
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25.000,00 lei,  fara TVA-LOT 4 - Se va completa DUAE de catre operatorii  economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelorautoritatii /
entitatii contractante.
Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data si numarul documentului de receptie.
Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul
loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
-procesul-verbal de receptie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii:  beneficiarul,  cantitatea/valoarea,
perioada si locul livrarii;
-recomandari;
-alte documente echivalente.
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat
drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.
Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin
cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a Ofertantului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea Contractului/Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala
prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de sustinere, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele
tehnice si profesionale invocate din partea unui/unor tert/terti, atunci acesta ARE OBLIGATIA să prezinte documentele transmise
acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători
va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament.
Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, în acest sens se va completa un DUAE distinct.
1.) Loturile: 1
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor
medicale SR ISO 13485 sau echivalent) - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:
-  certificat valabil  la momentul prezentării,  emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către
operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 13485 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea
unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o
realizează. Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert
sustinator).
Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
2.) Loturile: 2,3,4
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Implementarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent (sau în cazul dispozitivelor
medicale SR ISO 13485 sau echivalent) - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi:
-  certificat valabil  la momentul prezentării,  emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către
operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001:2015/ SR EN ISO 13485 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea
unui nivel corespunzător al calității (pentru cazurile specifice prevăzute de lege).
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie să deţină un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o
realizează.
Documentul trebuie sa fie valabil la data prezentarii.

 
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
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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: Nu

 
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: 15.12.2020 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: 15.05.2021
Durata in luni: 5

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
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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
              1.   Solicitarile de clarificari referitoare la orice document din prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in
SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor
adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii
economici se vor inregistra in SEAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire,
exceptie facand probleme de ordin tehnic prevazute de art. 63 din H.G. nr. 395/2016 si confirmate de catre reprezentantii portalului SEAP.
2.   Durata Acordului-cadru este de 1 an de la data semnarii  de catre ambele parti.
3.   Acordul cadru se incheie cu un singur operator economic.

 
VI.4) Proceduri de contestare

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

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Constanta Departament  Juridic 
Adresa: DRDP Constanta, Municipiul Constanta, Strada Traian, fara numar, Judetul Constanta; Localitatea: Constanta; Cod postal:
900714;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  0241581147;  Fax:  +40  0241584371;  E-mail:  net@drdpct.ro;  Adresa  internet:  (URL)
www.drdpct.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2020
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