DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET CONSTANŢA
Nr.
din
INVITAŢIE
NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
ACORD CADU FURNIZARE ALIMENTE

Direcția Judeteană pentru Sport si Tineret Constanța vă invită să participaţi la
procedura de negociere fără publicare a unui anunț pentru atribuirea contractelor Acord cadru
de achiziţie publică de furnizare alimente, în conformitate cu art. 104 alin. (1), lit. c) din
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
În vederea elaborării ofertei, vă transmitem pe e-mail documentaţia de atribuire,
documentaţie care poate fi ridicată şi de la sediul Direcției Judetene de Sport Constanța, str.
Ion Banescu nr.2, Constanța, județul Constanța, România – Serviciul Achizitii Publice
Investitii Patrimoniu Administrativ -Logistică, Parter, cam.2.
În conformitate cu prevederile art. 64-66 alin (1) din Legea nr. 98/2016 referitoare la
regulile de comunicare, orice alte comunicări referitoare la derularea procedurii vă vor fi
transmise prin e-mail, pentru care vă rugăm să ne transmiteţi confirmări de primire.
Oferta va fi elaborată şi prezentată în conformitate cu documentaţia de atribuire.
1. Autoritatea contractantă: DIRECȚIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI
TINERET CONSTANŢA
Adresa: Str. Ion Banescu Nr. 2, Constanţa, 900669
- cod fiscal: RO27457030
- telefon: +40-241614012
- fax: +40-0241617021
- e-mail: dsj@dsjconstanta.ro
- web: www.dsjconstanta.ro
2. Denumirea contractului: furnizare alimente,si bauturi respectiv:
•
Lot 1: Carne de porc , cod CPV 15113000-3
•
Lot 2: Carne de vită, cod CPV 15111100-0
•
Lot.3 Carne de pasăre , cod CPV 15112000-6
•
Lot.4 Carne de curcan , cod CPV15112120-3
•
Lot.5 Carne de rață, cod CPV 15112140-9
•
Lot.6 Carne de peste ,cod CPV 15119600-1
•
Lot.7 Preparate pe baza de carne, cod CPV 15131700-2
•
Lot.8 Diverse produse lactate, cod CPV 15550000-8
•
Lot.9 Oua, cod CPV 03142500-3
Pg.1/6
Str. Ion Bănescu nr. 2, 900669, Constanţa, România
Tel.: +40 (0)241 614 012; +40 (0)241 619 415; +40 (0)241 611 862 Fax: +40 (0)241 617 021
E-mail: dsj@dsjconstanta.ro ; Web: www.dsjconstanta.ro
Cod fiscal: 27448201; RO27457030

•
Lot.10. Cacao , Ciolcolata si produse zaharoase, cod CPV 15840000-8
•
Lot.11 Produse de morarit, cod CPV 15610000-7
•
Lot.12 Zahar si produse conexe, cod CPV 15830000-5
•
Lot.13 Miere naturala, cod CPV 15831600-8
•
Lot.14 Uleiuri si grasimi animale sau vegetale brute, cod CPV 5410000-5
•
Lot.15 Fructe si legume transformate, cod CPV 15330000-0
•
Lot.16 Condimente si mirodenii, cod CPV 15870000-7
•
Lot.17 Legume cultivate pentru fructele lor, cod CPV 032212008
•
Lot.18 Conserve de alimente, cod CPV 15897200-4
•
Lot.19 Peste in conserva sau cutie si alte tipuri de peste preparat sau in conservă,
cod CPV 15200000-0
•
Lot.20 Fructe sau fructe cu coaja, cod CPV 03222000-3
•
Lot.21 .Legume proaspete sau congelate, cod CPV 153311008
•
Lot.22 Produse de panificatie prajite si prod. de patiserie, cod CPV 15821000-9
•
Lot.23 Cafea Ceai si produse conexe, cod CPV 15860000-4
•
Lot.24 Produse de cofetarie si patiserie cod CPV 15812000-3
•
Lot.25 Paine, cod CPV 15811100-7
•
Lot.26 Fructe de mare, cod CPV 15250000-5
•
Lot.27 File de peste, ficat si icre sau lapti de peste, cod CPV 15210000-3
•
Lot.28 Bauturi nealcoolice, racoritoare cod CPV 15982000-5
•
Lot. 29 Bauturi Alcoolice, cod CPV 15910000-0
Cod CPV principal: 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun și produse conexe (Rev.2)
Cantitatea produselor pentru fiecare lot se afla in anexa caietului de sarcini.
3. Descrierea contractului: Acord cadru de furnizare alimente pentru o perioada estimată de
3 luni sau până la semnarea acordului-cadru de furnizare, în urma finalizării licitației
deschise.
4. Procedura aplicată pentru achiziţie: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, în conformitate cu prevederile art.104 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare:
Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de
achiziţii publice/acordurilor cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din
următoarele cazuri:
a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă organizate
pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio
ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare
neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei
şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;
b) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit
operator economic pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2);
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de
licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din
motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se
datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante
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Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare si
incheierea unui Acord cadru, este prezentată în Fișa de Date/ Instrucțiuni pentru
ofertanți.
5. Sursa de finanţare: bugetul Direcției Județene pentru Sport si Tineret Constanța
(D.J.S.T. Constanța)
6. Tipul contractului: Acord cadru Furnizare produse/alimente .
7. Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă
aceştia deţin sau nu cont în SICAP. În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se
regăseşte în catalogul electronic, achiziţia directă se va realiza prin intermediul SICAP.
Operatori economici pot participa la unul sau mai multe loturi.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la
care se pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achizitii Publice Investitii Patrimoniu
Administrativ -Logistică, D.J.S.T Constanța, Str. Ion Banescu nr. 2, tel. +40-241-614012,
e-mail: dsj@dsjconstanta.ro
9. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu
preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din documentația de atribuire, atașată
prezentei invitații (Fișă de date, Caiet de sarcini, Formulare, proiect contract).
10. Condiţii contractuale:
Durata contractului- Acord Cadru : 3 luni sau până la semnarea acordului cadru pentru
furnizare alimente, în urma finalizării procedurii de licitație deschisă.
11. Informații privind modul de elaborare a ofertei: Oferta va conține propunerea tehnică
și propunere financiară.
 Propunerea tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să se asigure
posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice
prevăzute în Caietul de sarcini, considerate minime si obligatorii. În acest scop,
propunerea tehnică va contine un comentariu, articol cu articol, a datelor conținute în
Caietul de sarcini în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale produselor, totodată
ofertantul va menționa perioada de garanție acordată produselor, precum și perioada de
minimă valabilitate. Ofertantul va prezenta, în conformitate cu art.51 din Legea nr.
98/2016, o declarație pe propria răspundere, prin care sa demonstreze ca la elaborarea
ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la condițiile de muncă și protectia muncii.
Informații detaliate privind reglementarile în vigoare privind condițiile de muncă și
protecția muncii, se pot obține de la Inspectoratul de muncă, de la Ministerul Familiei și
Egalității de Șanse și de pe site-ul www. inspectmun.ro/Legislatie.
 Propunerea financiară este reprezentată de Formularul de ofertă - Formular 2 și
Centralizatorul cu prețuri.
Prețul ofertei se va exprima în lei fără TVA, evidenţiindu-se distinct valoarea taxei pe
valoare adaugată, și reprezintă valoarea ofertată. În vederea compararii preturilor ofertate,
toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale. Prețul ofertat (lei/u.m) este ferm, nu
se actualizeaza si nu se revizuieste.
 Odată cu oferta operatorii economici vor prezenta documentele solicitate în Fișa de
date/Instrucțiuni pentru ofertanți, atașată prezentei.
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12. Condiții de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare:
I.
Prezentarea declarațiilor privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164,
165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Declarațiile se vor prezenta
odată cu oferta.
Probarea îndeplinirii celor asumate prin prezentarea declarațiilor mai sus amintite sunt
următoarele documentele justificative, care se vor solicita doar ofertantului câștigător:
 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) 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 ca 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;
Prezentarea declarației privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea
98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie si executie din cadrul
autorității contractante:
Director Executiv – Florina Cristache;
Director Executiv Adjunct – Ionescu Nichita Jean Emil;
A.P, Investitii, Patrimoniu Administrativ: Popa Alexandru Iulian, Vineș Carmen;
Serviciul Financiar Contabilitate, Resurse Umane: Gurgu Daniela, Enache Estera,
Resurse Umane: Musat Doinita Mirela , Enescu Simona Corina
Compartiment Sport: Solomon Mariana, Negraru Alexandru, Orzan Mihail, Resit Emiran .

Declarația se va prezenta odată cu oferta.
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în
baza legii nr. 26/1990, în raza căruia este situat sediul ofertantului; Informatiile din
certificatul constatator trebuie să fie reale la momentul prezentarii acestuia, din care sa rezulte
cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de
activitate. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle în nicio situatie de anulare a
constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea respectiva, iar activitatea sa-i fie
autorizata de autoritatile competente. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
IV.
Prezentarea autorizației sanitar-veterinare, conform ordinului A.N.S.V.S.A.
nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a
activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de
origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare,
transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, art.23;

II.
III.

13. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Valoarea maxima estimată pentru cele 29 loturi este de: 1.808.314,67 lei fără TVA
Valoarea minima estimata pentru cele 29 loturi este de 670.986,69 lei fara TVA
si sunt formate din:
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Lot

Denumire Lot

1
2

CARNE DE PORC
CARNE DE VITA
CARNE DE
PASARE
CARNE DE
CURCAN
CARNE DE RATA
CARNE DE PESTE
PREPARATE PE
BAZA DE CARNE
DIVERSE
PRODUSE
LACTATE
OUA
CACAO,
CIOCOLATA SI
ALTE PRODUSE
ZAHAROASE
PRODUSE DE
MORARIT
ZAHAR SI
PRODUSE
CONEXE
MIERE
NATURALA
ULEIURI SI
GRASIMI
ANIMALE SAU
VEGETALE
FRUCT E SI
LEGUME
TRANSFORMATE
CONDIMENTE SI
MIRODENII
LEGUME
CULTIVATE
PENTRU
FRUCTELE LOR
CONSERVE DE
ALIMENTE
PESTE IN
CONSERVA SAU
CUTIE SI ALTE
TIPURI DE PESTE
PREPARAT SAU IN
CONSERVA
FRUCTE SAU
FRUCTE CU
COAJA
LEGUME
PROASPETE SAU
CONGELATE

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

Total Valoare Minima
Estimată Lot
47.771,10 Lei
37.027,90 Lei
60.492,90 Lei
6.845,80 Lei
1827,80 Lei
10.089,30Lei
99.290,10 Lei

Total Valoare Maxima Estimata
Lot
125.578,70 Lei
98.200,70 Lei
162.323,20 Lei
16.127,80 Lei
5483,40 Lei
29.841,50 Lei
250.989,70 Lei
189.447,57 Lei

71.843,94Lei
1.798,23 Lei

5037,18 Lei
33.507,81 Lei

12.727,10 Lei

19.031,35Lei

66.285,05 Lei
6.285,76 Lei

2.441,92 Lei
774,54 Lei

2.124,72 Lei
29.971,50 Lei

10.580,70 Lei
137.489,82 Lei
52.347.69 Lei
24.809,72 Lei

68.422,51 Lei
78.431,70 Lei

28.245,50 Lei

3.140,80 Lei

9.162,40 Lei
7.144,80 Lei

2.394,60 Lei

38.839,45 Lei
15.414,75 Lei
61.638,46 Lei
23.155,47 Lei
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Lot

Denumire Lot

PRODUSE DE
PANIFICATIE
22 PRAJITE SI
PRODUSE DE
PATISERIE
CAFEA, CEAI SI
23 PRODUSE
CONEXE
PRODUSE DE
24 COFETARIE SI DE
PATISERIE
25 PAINE
26 FRUCTE DE MARE
FILE DE PESTE
FICAT SI ICRE
27
SAU LAPTI DE
PESTE
BAUTURI
28
RACORITOARE
BAUTURI
29
ALCOOLICE
Valoare totală estimată/lei
fără TVA

Total Valoare Minima
Estimată Lot

Total Valoare Maxima Estimata
Lot
29.942,50 Lei

12.179,25 Lei

20.637,50 Lei
7.910,50 Lei
113.386,00 Lei
45.266,00 Lei
37.730,55 Lei
1.159,60 Lei

88.520,25 Lei
3.478,80 Lei
3.577,60 Lei

2.007,20 Lei

19.892,99 Lei
12.789,40 Lei
1.808.314,67 Lei

85.027,01 Lei
41.411,28 Lei
670.986,69 Lei

14. Termenul limită de depunere a ofertelor: 08.07.2022, ora 12:00.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor preliminarii: 08.07.2022, orele 12:30 la sediul
autorității contractante DJST Constanta din str. Ion Banescu Nr. 2.
15.
Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele vor fi transmise pe adresa de
e-mail: dsj@dsjconstanta.ro sau la Registratura Directiei Judetene pentru Sport si Tineret
Constanta (D.J.S.T Constanţa), Str. Ion Banescu nr.2, Constanţa, până la data limită de
depunere a ofertelor cu adresa de înaintare conform Formular nr.1, în care se va preciza
obiectul achiziţiei și datele de identificare ale ofertantului.
16.
Alte informaţii: Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi
respinse. Ofertele care nu conțin informațiile/documentele destinate să dovedească
îndeplinirea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini și Fișa de date, vor fi respinse.
Pentru alte informaţii, vă puteţi adresa Biroului Achiziţii persoană de contact: Popa
Alexandru, tel.: 0241/614012, fax: 0241/617021, mail: dsj@dsjconstanta.ro.
DIRECTOR EXECUTIV
Florina Cristache
Serviciu Financiar, Contabilitate, RU
Gurgu Daniela
Biroul Achiziții
Consilier achiziții publice,
Popa Alexandru Iulian
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