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STRATEGIE DE CONTRACTARE
PENTRU PROCEDURA DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE
PREALABILĂ
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(2) și (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice, privitoare la întocmirea unei strategii de contractare, propunem spre aprobare
elementele necesare elaborării documentației de atribuire în vederea atribuirii contractelor de
furnizare alimente.
Scopul prezentei strategii: fundamentarea deciziilor privind atribuirea contractelor
de furnizare produse, în condiţii de eficienţă economică şi socială cu respectarea principiilor
prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
și completările ulterioare.
1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
1.1
Titlul: Furnizare alimente
Lot 1: Carne de Porc;
Lot 2: Carne de Vita;
Lot 3: Carne de Pasare;
Lot 4: Carne de Curcan;
Lot 5: Carne de Rata;
Lot 6: Carne de Peste;
Lot 7: Preparate pe baza de carne;
Lot 8: Diverse produse lactate;
Lot 9: Oua;
Lot 10: Cacao, Ciocolata si alte produse zaharoase;
Lot 11: Produse de morarit;
Lot 12: Zahar si produse conexe;
Lot 13: Miere naturala;
Lot 14:Uleiuri si grasimi animale sau vegetale;
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Lot 15: Fructe si legume transformate;
Lot 16: Condimente si mirodenii;
Lot 17: Legume cultivate pentru fructele lor;
Lot 18: Conserve de alimente;
Lot 19: Peste preparat si conserve din peste;
Lot 20: Fructe sau fructe cu coaja;
Lot 21: Legume proaspete sau congelate;
Lot 22: produse de panificatie prajite si produse de patiserie;
Lot 23: Cafea, Ceai si produse conexe;
Lot 24: Produse de cofetarie si de patiserie;
Lot 25: Paine;
Lot. 26: Fructe de mare
Lot. 27: File de peste, ficat si icre sau lapti de peste
Lot. 28: Bauturi racoritoare, nealcoolice
Lot. 29: Bauturi alcoolice

Cod CPV principal: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
LOT1
LOT2
LOT3
LOT4
LOT5
LOT6
LOT7
LOT8
LOT9
LOT10
LOT11
LOT12
LOT13
LOT14
LOT15
LOT16
LOT17
LOT18
LOT19
LOT20
LOT21
LOT22
LOT23
LOT24
LOT25
LOT 26
LOT 27
LOT 28
LOT 29

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 natural sau vegetale
Fructe si legume transformate
Condimente si mirodenii
Legume cultivate pentru fructele lor
Conserve de alimente
Pește preparat si conserve din peste
Fructe sau fructe cu coaja
Legume proaspete sau congelate
Produse de Panificație Prăjite și Produse de Patiserie
Cafea, Ceai si produse conexe
Produse de cofetarie si patiserie
Paine
Fructe de mare

File de peste, ficat si icre sau lapti de peste
Bauturi racoritoare nealcoolice
Bauturi alcoolice

15113000-3
15111100-0
15112000-6
15112120-3

15112140-9
15119600-1
15131700-2

15550000-8
03142500-3
15840000-8
15610000-7
15830000-5
15831600-8
15400000-2
15330000-0
15870000-7
03221200-8
15897200-4
15200000-0
03222000-4
15331100-8
15821000-0
15860000-4
15812000-3
15811100-7
15250000-5
15210000-3
15982000-5
15910000-0
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1.2 Descrierea achiziției publice:
D.J.S.T Constanţa intenționează să achiziționeze ALIMENTE, BAUTURI
RACORITOARE NEALCOOLICE SI BAUTURI ALCOOLICE pentru pregatirea hranei in
Bazele Sportive (Hotel Sport- Service si Restaurant Sport) si Centrele de agrement (New
Paradise –Eforie Sud) administrate/aparținând Ministerului Tineretului si Sportului la data
prezentei, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț.

Având în vedere:
Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanţa este instituţia publică cu
personalitate juridică înfiinţată în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului şi
funcţionează în baza H.G nr. 776/2010, respectând dispozițiile Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările
ulterioare, ale altor legi, precum și alte ordonanțe ale Guvernului României.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa este finanţată din venituri proprii
şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
În subordinea direcţiei funcţionează unităţi de administrare a bazelor sportive şi
centre de agrement, fără personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii
acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea
bazelor sportive, centrelor de tineret, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea
sportivă şi de tineret.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa asigură implementarea la nivel
judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului.
(2) Direcţia colaboreaza cu autorităţile administraţiei publice locale, cu serviciile
publice deconcentrate cu atribuţii în sport pentru organizarea şi promovarea activităţilor
sportive, respectiv activităţilor de şi pentru tineret..
(3) Direcţia organizează şi controlează activitatea unităţilor de administrare a
bazelor sportive şi a centrelor de agrement/bazelor turistice ale caror scop si obiect de
activitate este addministrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national/centrelor de
agrement, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă de şi pentru tineret.
Atribuţiile specifice Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa:
a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţului a Programului de guvernare, a
strategiei şi programelor Ministerului Tineretului si Sportului în domeniile sportului şi
tineretului;
b) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi
recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
c) urmăreşte aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile
sportului şi tineretului;
d) colaborează cu celelalte servicii deconcentrate, cu organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii
publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;
e) organizează şi desfăşoară acţiuni de şi pentru tineret, acţiuni culturale, artistice,
distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii
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si tineri, în taberele sau centrele de agreement, precum şi în alte locaţii agreate de către
conducerea ministerului/direcţiei;
f) elaborează calendarul anual de acţiuni de sport şi tineret proprii şi în parteneriat şi
îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului si Sportului;
g) acţionează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pentru
dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement, precum şi pentru modernizarea şi
optimizarea serviciilor pentru sport şi tineret;
h) asigură sprijin de specialitate pentru realizarea de programe şi proiecte de şi
pentru tineret, precum şi pentru sport de către serviciile deconcentrate locale;
i) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice, în
vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile sportului şi tineretului;
î) oferă informaţii şi acordă consiliere în domeniile sportului şi tineretului;
j) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniile sportului
şi tineretului;
k) organizează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale de şi
pentru tineret din judeţ;
l) organizează tabere tematice, activităţi de recreere, seminarii, cursuri pentru
educaţia nonformală pentru copii, tineri şi studenţi;
m) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii şi tineri,
cu precădere pentru cei defavorizaţi;
n) propune Ministerului Tineretului si Sportului înfiinţarea sau desfiinţarea centrelor
pentru tineret pe care le coordonează, în vederea derulării activităţilor de informare şi
consiliere pentru tineret;
o) finanţează unele programe speciale pentru sportivi, secţii sau echipe de pe raza
judeţului Constanţa.
p) finanţează programe de tineret şi sport din bugetul propriu şi poate derula
programe de tineret şi sport finanţate din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
(2) În domeniul sportului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa are
următoarele atribuţii principale:
a.ţine evidenţa structurilor sportive fără personalitate juridică din judeţ, prin
înscrierea acestora în Registrul sportiv;
b. finanţează, pe bază de contract, programele sportive ale asociaţiilor judeţene pe
ramuri de sport şi ale cluburilor sportive de drept privat din judeţ, în limita sumei prevăzute
în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie;
c.colaborează cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliile locale în scopul utilizării
eficiente a alocaţiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă din judeţ;
d. elaborează şi duc la îndeplinire, în colaborare cu autorităţile administraţiei
publice locale, planurile de construire şi de îmbunătăţire a bazelor şi instalaţiilor sportive, în
vederea dezvoltării sportului în general şi a sportului de performanţă în judeţ; finanţează
programe pentru sportivi, secţii sau echipe de pe raza judeţului;
e. colaborează cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, unităţile de învăţământ şi cu
instituţiile de învăţământ superior, pentru organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar şi
universitar;
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f. iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive
organizate în judeţ, precum şi a dopajului în sport;
g. sprijină cu mijloace materiale şi financiare practicarea sportului pentru toţi;
h. îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate,
structurile sportive din judeţ;
i. supraveghează menţinerea destinaţiei bazelor sportive din domeniul public sau
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a celor care au
aparţinut domeniului public şi au intrat în circuitul privat;
j. elaborează, pe baza propunerilor venite din partea altor servicii deconcentrate,
structuri sportive, instituţii publice, consilii locale cu atribuţii în domeniul sportului,
calendarul competiţiilor sportive locale şi judeţene şi urmăreşte derularea acestora;
k. organizează şi finanţează acţiunile din calendarul sportiv propriu acordând premii,
titluri şi medalii campionilor judeţeni pe categorii de vârstă;
l. organizează şi finanţează etapele judeţene ale campionatelor naţionale la diferite
discipline sportive, în parteneriat cu asociaţiile judeţene pe ramură de sport, în limita
bugetului aprobat;
m. organizează baza de date şi ţine evidenţa sportivilor legitimaţi, sportivilor din
loturi, a antrenorilor, arbitrilor şi a celorlalţi specialişti din judeţ, în colaborare cu
federaţiile naţionale, 4 care au obligaţia să ne transmită aceste date ca urmare a faptului că
legitimarea sportivilor intră în obligaţia lor;
n. sprijină activitatea structurilor sportive din teritoriu, pe lângă care funcţionează
centre naţionale olimpice de pregătire a juniorilor;
o. colaborează cu Direcţia pentru Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, în scopul
organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării controalelor
medicale specifice sportivilor de performanţă;
p. colaborează cu Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa în vederea
organizării cabinetului metodic judeţean şi a filialei Academiei Olimpice Constanţa şi
constituie fondul documentar de specialitate sportivă şi olimpică în vederea perfecţionării
pregătirii profesionale a antrenorilor, a profesorilor, a instructorilor formaţi în Liceul cu
Program Sportiv Constanţa, a arbitrilor şi a voluntarilor din cadrul Comisiei de Educaţie
Sportivă;
(3) În domeniul tineretului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa are
următoarele atribuţii principale:
a. asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea,
promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul
structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret;
b. sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora
în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;
c. sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa
economică, educaţională şi culturală a ţării;
d. stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu
structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii
consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă
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fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate
tineretului;
e. stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
f. stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; g. stimularea voluntariatului în rândul
tinerilor;
h. promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi
intoleranţei în rândul tinerilor.
Direcţia Judeţeana pentru Sport si Tineret Constanţa îndeplineşte şi alte atribuţii
stabilite prin acte normative specifice domeniului de activitate şi prin regulamentele aprobate
de ministrul Ministerului Tineretului si Sportului.
Art.1 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanta este un serviciu public
deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, înfiinţată în
baza O.G nr. 15/2010 şi care se organizează şi funcţionează în baza H.G nr. 776/2010.
Art. 2 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanta este finanţată din venituri proprii
şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
Art. 3. În subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanta funcţionează
Unităţi de Administrare a Bazelor Sportive şi Centre de Agrement, fără personalitate juridică,
finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de
activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive, bazelor turistice, centrelor de tineret,
precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.
Prin înfințarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Constanța aflată in subordinea directă a Ministerului
Tineretului si Sportului, trebuia să iși modifice structura în doua Direcții, in termen de
90 de zile, după cum urmează :
Direcția pentru Familie și Tineret, formată si organizată in baza Hotărârii Nr.
197/2022 din 10 februarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru
familie şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 14 februarie 2022
și
Direcția Județeană de Sport, formată si organizată in baza Hotărârii Nr. 198/2022
din 10 februarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene de sport,
respectiv a Direcţiei pentru Sport a Municipiului Bucureşti
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 14 februarie 2022
În urma deciziei luate de către conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret
împreună cu Serviciul Tineret, s-a stabilit deschiderea Centrului de Agrement - New Paradise
din Eforie Sud, începând data de 15.06.2022.
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Ca urmare a celor menționate mai sus și prin faptul că nu am primit nici un document
referitor la aprobarea bugetului pentru anul 2022, privind funcționarea Direcției pentru
Familie și Tineret, conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța,
impreuna cu administratorii Bazelor Sportive/Centrului de agrement, solicită demararea
procedurii de negociere si incheierea unui contract Acord cadru de furnizare Alimente cu o
valoare maxima de 1.808.314,67 lei fără TVA si o valoare minima estimata de 670.986,69
lei fara TVA, pentru cele 29 loturi, care să cuprindă produsele necesare pregătirii hranei in
Bazele Sportive si Centrul de Agrement - NEW Paradise din Eforie Nord pentru 90 de zile
sau pana la finalizarea procedurii de licitatie deschisă .
Raportat la:
 Protocolul de colaborare pentru acordarea unor măsuri de sprijin cetatenilor străini si
apatrizi aflați in situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina si
în Romania, inregistrat cu nr. 1722/08.06.2022 având prevederile:
 Ordonanței de urgență nr.15/2022 privind acordarea de sprijin si asistență umanitară de
către statul Roman cetatenilor străini sau apatrizilor aflați in situatii deosebite, provențti
din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificarile si completările ulterioare.
 Hotărârii Guvernului nr.315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente
cazării in locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului Bucuresti pentru
situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați in situații deosebite care
provin din zona de conflict armat in Romania, si care nu solicită o forma de protectie
potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania precum si pentru alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului , prevazut in bugetul de
stat pe anul 2022, pentru sprijinirea bugetului Ministerului Afacerilor Interne
 Legii nr.500/2002 privind finantele publice
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Hotărârii Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si funcționare si a organigramei Inspectoratului General pentru situații de Urgență
 Hotărârii Guvernului nr.277/2022 pentru modificarea art.55 alin 1 si 2 din normele
Metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în Romania aprobate
prin Hotărârera Guvernului nr.1251/2006.
 Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.51 din data de
06.06.2022, nr. maxim de locuri 210.
 Ordonanța de urgență nr. 20 din 7.03.2022 privind modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară
emisă de Guvernul României și Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 8 martie
2022.
Constatând criza actuală existentă la granița României cu Ucraina generată de conflictul
militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei,având în vedere necesitatea de a fi
întreprinse în continuare măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru cetățenii străini sau
apatrizii afectați de acest conflict și care au ajuns pe teritoriul României,luând în
considerare faptul că în lipsa prevederilor legale nu pot fi achitate cheltuielile curente ale
instituțiilor publice și ale altor structuri subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse, generând consecința întreruperii furnizării utilităților și a tuturor
bunurilor și serviciilor instituțiilor amintite, corelativ solicitării de penalități de către
furnizori care au și posibilitatea blocării conturilor și a executării silite, situație ce se
impune a fi evitată în contextul actual al situației generate de afluxul de refugiați proveniți
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din zona conflictului armat din Ucraina,având în vedere necesitatea stringentă a
reglementării situației financiare, în sensul asigurării atât a finanțării cheltuielilor de natură
salarială, a contribuțiilor pentru personal, pentru personalul Ministerului Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse care nu a fost încă preluat din aparatul central al
Ministerului Sportului și din structurile subordonate ale acestuia, precum și pentru cel din
structurile subordonate care urmează a fi preluate de la Ministerul Muncii și Solidarității
Sociale, cât și a cheltuielilor curente ale instituțiilor publice și ale altor structuri
subordonate din bugetul Ministerului Sportului și bugetul Ministerului Muncii și Solidarității
Sociale, până la momentul aprobării protocoalelor de predare-preluare,ținând cont de faptul
că finanțarea cheltuielilor avute în vedere este esențială pentru asigurarea unei bune
funcționări și desfășurări a activităților specifice din domeniile de activitate relevante aflate
în sfera de competență a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și a
instituțiilor publice și a altor structuri subordonate, în condițiile în care o parte dintre
persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina sunt cazate în unități
subordonate Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,întrucât se impune
identificarea unor soluții pentru a facilita accesul cetățenilor ucraineni pe piața muncii din
România, prin crearea cadrului necesar pentru ca aceștia să își poată asigura o sursă de
venit din munca prestată, fapt care va avea ca efect o mai bună integrare a acestora în
perioada în care sunt nevoiți să rămână pe teritoriul României și va conduce la o degrevare
a bugetului de stat care, în contextul în care cetățenii ucraineni nu au surse proprii de venit,
trebuie să suporte costul întreținerii acestora,luând în considerare faptul că în România,
dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul
liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de
instrucție și de perfecționare și reprezintă un drept fundamental statuat de prevederile art. 32
din Constituția României, republicată, precum și faptul că, întrucât nu avem în prezent un
cadru legal apt să asigure acordarea dreptului de educație în această situație specială
pentru minorii antepreșcolari, preșcolari, elevi și pentru studenții proveniți din Ucraina, se
impun modificările și completările necesare pentru acordarea dreptului la educație și pentru
aceștia,întrucât este existentă o situație de risc și vulnerabilitate pentru anumite categorii de
persoane, respectiv persoane în vârstă, femei si copii, care intră pe teritoriul
României,ținând seama că în prezent nu există un cadru legal specific pentru situațiile în
care persoanele juridice, persoanele fizice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice,
indiferent de forma de finanțare și de subordonare a acestora, intenționează să doneze sume
pentru persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina, iar potrivit regulilor fiscale în
vigoare donațiile cu caracter umanitar nu sunt cheltuieli deductibile, în vederea stimulării
din punct de vedere fiscal a donațiilor fiind necesar un regim fiscal specific,se impune
adoptarea unor măsuri rapide de gestionare a crizei, printre care se regăsesc și cele
destinate asigurării dreptului la educație pentru minorii antepreșcolari, preșcolari, elevi
ucraineni și studenții din Ucraina aflați pe teritoriul României,deoarece toate aspectele
prezentate reprezintă o stare de fapt obiectivă și independentă, iar elementele vizează
interesul public și constituie o situație extraordinară care necesită adoptarea unor măsuri
imediate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul
României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Faptul că începând cu data de 15.06.2021, nu mai poate fi asigurat necesarul de alimente
pentru beneficiarii aflaţi în Bazele sportive si Centrele de agrement cu cazare pentru tineri şi
copii, aflate în subordinea instituţiei și faptul că până la data prezentei nu s-a finalizat
procedura de licitație deschisă având ca obiect încheierea acordurilor-cadru de furnizare
alimente, pentru evitarea apariției disfunctionalităților în cadrul instituției este necesară
achiziția produselor ce fac obiectul prezentei procedurii pentru o perioadă estimată de 3 luni
sau până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă şi încheierea noilor
contracte de furnizare.
CANTITĂȚI ESTIMATE PE TOATĂ DURATA CONTRACTELOR:
Cantitățile estimate pentru fiecare lot în parte, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la strategia
de contractare.

2. MODALITATEA DE ATRIBUIRE
2.1 Determinarea și justificarea valorii estimate
Valoarea estimată aferentă achiziției publice, în cuantum de:
Valoare maxima estimata de 1.808.314,67 lei fara TVA pentru 29 loturi
Valoare minima estimata de 670.986,69 lei fara TVA pentru 29 loturi
este evidențiată în referatul de necesitate nr. 1855/20.06.2022 întocmit de către
conducătorii Bazelor sportive, Centrelor de agrement și a fost determinată în baza cercetării
pieței (prețuri estimative regăsite în catalogul electronic de produse/ servicii/ lucrări din
cadrul SEAP dar si prin solicitarea ofertelor de pret de la operatori economici cu care am
colaborat).
Valoarea estimata Acord cadru 29 Loturi
Total Valoare Minima
Lot
Denumire Lot
Estimată Lot
1 CARNE DE PORC
47.771,10 Lei
2 CARNE DE VITA
37.027,90 Lei
CARNE DE
3
60.492,90 Lei
PASARE
CARNE DE
4
6.845,80 Lei
CURCAN
5 CARNE DE RATA
1827,80 Lei
CARNE DE
6
10.089,30Lei
PESTE
PREPARATE PE
7
99.290,10 Lei
BAZA DE CARNE
DIVERSE
8 PRODUSE
71.843,94Lei
LACTATE
9 OUA
1.798,23 Lei
CACAO,
CIOCOLATA SI
10
12.727,10 Lei
ALTE PRODUSE
ZAHAROASE

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

5037,18 Lei
33.507,81 Lei
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11
12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27

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
PRODUSE DE
PANIFICATIE
PRAJITE SI
PRODUSE DE
PATISERIE
CAFEA, CEAI SI
PRODUSE
CONEXE
PRODUSE DE
COFETARIE SI
DE PATISERIE
PAINE
FRUCTE DE
MARE
FILE DE PESTE

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
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
2.007,20 Lei

88.520,25 Lei
3.478,80 Lei
3.577,60 Lei
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FICAT SI ICRE
SAU LAPTI DE
PESTE
BAUTURI
28
RACORITOARE
BAUTURI
29
ALCOOLICE
Valoare totală
estimată/lei fără TVA

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

Valoare maximă pentru toate loturile este de 1.808.314,67 lei fara TVA.
Valoare minimă pentru toate loturile este de 670.986,69 lei fara TVA.
Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru:
Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesități și în raport de
fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului
cadru se regăsesc mai sus în caietul de sarcini dar si in anexa.
Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile efectiv solicitate se vor
stabili la nivelul contractelor subsecvente putând fi mai mici, egale sau mai mari în
funcție de necesitățile autorității contractante în momentul atribuirii contractelor
subsecvente și a creditelor bugetare alocate cu această destinație.
Termen de livrare 24 de ore de la data transmiterii comenzilor prin e-mail .
Informatii cu privire la frecventa contractelor subsecvente ce vor fi atribuite pe
parcursul acordului cadru :
Frecventa contractelor subsecvente se poate modifica in functie de creditele bugetare
alocate in acest sens.
Pentru consultarea pietei au fost vizualizate prețurile unitare din catalogul electronic de
produse/servicii/lucrări din cadrul SEAP, și s-a stabilit media acestor prețuri luându-se în
calcul faptul că prețurile vor fi practicate în următoarea perioada de 90 zile.
Urmare dispoziției nr. 46/20.06.2022, a fost întrunită o comisie la nivelul instituției,
care a studiat prețurile regăsite în cadrul SEAP, comparativ cu prețurile practicate în
contractele anterioare dar și prin raportare la prețurile pieței.
2.2 Alegerea și justificarea procedurii de atribuire
Tipul de procedură de atribuire este:
Autoritatea contractantă aplică procedura de 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, respectiv: „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:
 (...) c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor
de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura
simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de
evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau
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inacţiuni a autorităţii contractante. În situaţii în care se impune intervenţia imediată,
autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare.”
Protocolul de colaborare pentru acordarea unor măsuri de sprijin cetatenilor străini
si apatrizi aflați in situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din
Ucraina si în Romania, inregistrat cu nr. 1722/08.06.2022 având prevederile:
Ordonanței de urgență nr.15/2022 privind acordarea de sprijin si asistență
umanitară de către statul Roman cetatenilor străini sau apatrizilor aflați in situatii
deosebite, provențti din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificarile si
completările ulterioare.
Hotărârii Guvernului nr.315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor
aferente cazării in locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului Bucuresti
pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați in situații
deosebite care provin din zona de conflict armat in Romania, si care nu solicită o
forma de protectie potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania precum si
pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului ,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru sprijinirea bugetului Ministerului
Afacerilor Interne
Legii nr.500/2002 privind finantele publice
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Hotărârii Guvernului nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si funcționare si a organigramei Inspectoratului General pentru situații de Urgență
Hotărârii Guvernului nr.277/2022 pentru modificarea art.55 alin 1 si 2 din normele
Metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în Romania aprobate
prin Hotărârera Guvernului nr.1251/2006.
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.51 din data de
06.06.2022, nr. maxim de locuri 210.
Ordonanța de urgență nr. 20 din 7.03.2022 privind modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență
umanitară emisă de Guvernul României și Publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
231 din 8 martie 2022.

Justificarea alegerii procedurii
Motivăm selectarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, astfel: în conformitate cu art. 104 alin.1 lit. c) din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice: “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-unui din următoarele cazuri:
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie
deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată 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. În situaţii în care se impune
intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu
aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. “

Având în vedere faptul că începând cu data de 15.06.2022, nu mai poate fi asigurat
necesarul de alimente pentru beneficiarii aflaţi în centrele de agrement cu cazare pentru tineri
şi copii, aflate în subordinea instituţiei și faptul că până la data prezentei nu s-a finalizat
procedura de licitație deschisă având ca obiect încheierea acordurilor-cadru de furnizare
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alimente si situatia incerta privind divizarea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret
Constanta, pentru evitarea apariției disfunctionalităților în cadrul instituției este necesară
achiziția produselor ce fac obiectul prezentei procedurii.
Menţionăm că procedura initiala de atribuire a acordului-cadru privind furnizarea de
alimente, a fost demarată pe data de 21.04.2022 prin transmiterea în SEAP a anunțului de
participare nr. CN1145233 care a fost anulata din motive de ajustare a cantitatilor si
adaugarea necesarului pentru Centrul de agrement New Paradise asa cum a fost
mentionat mai sus (Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta nu a primit
nici pana la data prezentei decizia privind divizarea celor doua Directii ) si a fost
demarata din nou procedura de atribuire a acordului-cadru pentru contractul de furnizare
alimente in data de 16.06.2022 prin transmiterea in SEAP a anuntului de participare
nr.DF1150775, iar la data prezentei procedura se se află în asteptare selectie, motiv pentru
care Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta se află în imposibilitatea atribuirii
contractelor mai sus menționate, fapt ce duce la împiedicarea asigurării de alimente din data
de 16.06.2022.
Prin referatul de necesitate înregistrat sub nr. 374/15.06.2022 întocmit de către
conducătorii Bazelor Sportive si a Centrelor de agrement prin care s-a adus la cunoștință
necesitatea achiziționării de produse alimentare, necesare asigurării corespunzătoare a hranei
beneficiarilor copii si tineri şi încheierea unor contracte de furnizare alimente pentru o
perioadă estimată la 3 luni sau până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie
deschisă şi încheierea noilor contracte de furnizare.
Derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de
participare
Procedura de negociere fără publicare prealabilă se iniţiază prin transmiterea unei
invitaţii de participare la negocieri, însoţită de documentaţia de atribuire, către mai mulți
operatori economici, asigurându-se, totodată, transparența procedurii prin publicarea unui
anunț pe site-ul D.J.S.T. Constanța (www.dsjconstanta.ro).
Operatorii economici vor depune oferta preliminară la adresa şi până la data şi ora limită
pentru depunere, stabilite în invitaţia de participare, pe adresa de e-mail: dsj@dsjconstanta.ro
sau la Registratura D.J.S.T. Constanţa, Str. Ion Banescu nr.2, Constanţa.
Oferta preliminară va conţine documentele de calificare, Propunerea financiară şi
Propunerea tehnică aşa cum au fost solicitate în Fișa de date.
Obiectul negocierii il constituie preţul unitar lei fără TVA/u.m.
Modalitatea derulării negocierii: într-o singură rundă, prin solicitarea reofertării
pe e-mail.
Comisia de negociere va deschide ofertele la data și ora indicate în invitaţia de
participare (cu excepţia cazurilor în care intervin modificări ce au fost comunicate).
Ședinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare, în care se consemnează lista documentelor depuse de candidați, se
constată aspectele formale de depunere a fiecărei oferte și se întocmește clasamentul ofertelor
depuse, prin aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut”. În cadrul sedinţei de deschidere a
ofertelor nu vor fi respinse oferte, cu excepția acelor care nu cuprind propunerea tehnică
și/sau propunerea financiară.
Modalitatea de desfăşurare a ședinței de negociere: la adresa specificata de
Autoritatea contractanta ( str. Ion Banescu nr.2, Constanta).
Se comunică ofertanților clasamentul ofertelor și termenul de transmitere a
formularului de ofertă cu reofertarea prețului /u.m., semnat și ștampilat de reprezentantul
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

Page 13 of 19

legal sau împuternicit al ofertantului, pentru care s-au depus documente doveditoare pentru
participarea la procedură. În cazul netransmiterii unei noi oferte negociate, în sensul
îmbunătățirii prețului ofertat inițial, în termenul comunicat de autoritatea contractantă,
comisia va menține oferta depusă ca fiind ofertă negociată.
Comisia de negociere va analiza oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice
propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Propunerea
tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea
financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică.
Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertant, comisia de
negociere are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor
prezentate de acesta pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
Nota: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă va solicita ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut, conform art.138 (2)
din HG 395/2016.
Şedinţa de negociere se finalizează printr-un proces-verbal, semnat de membrii
comisiei de negociere, în care se consemnează clasamentul ofertelor, în urma reofertării,
decizia cu privire la evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare.
Modalitatea de derularea a procedurii de negociere:
Ofertantii vor depune ofertele la adresa de e-mail (dsj@dsjconstanta.ro) sau in secretariatul
D.J.S.T. Constanta din str. Ion Banescu nr. 2, (in plic sigilat), conform invitatiei de participare, iar in
cazul in care unul sau mai multi ofertantii la procedura de negociere doreste sa isi modifice
pretul/oferta, procedura de negociere se reia in ziua/ora stabilita de Comisia de negociere si va fi
transmisa operatorilor economici prin e-mail.
Comisia de negociere va intocmi un proces verbal pentru fiecare etapa din procedura de
negociere .
Daca participanti (operatorii economici) doresc sa participe la deschiderea ofertelor sunt
invitati la sediul D.J.S.T .Constanta din str. Ion Banescu nr. 2 Biroul Achizitii ,conform invitatiei de
participare.

Împărțirea pe loturi da/nu ( se justifică nu): DA
Potrivit art. 141 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, conform cărora:
”Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziție
publică și a acordurilor-cadru și, în acest caz, de a stabili dimensiunea și obiectul loturilor, cu
condiția includerii acestor informații în documentele achiziției”, autoritatea contractantă are

dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilorcadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor.
Astfel, s-a stabilit obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea
contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii.
Reducerea termenelor da/nu (se justifică da): NU
Autoritatea contractantă a decis să nu reducă termenul de depunere a ofertelor deoarece
procedura de achiziție presupune întocmirea și transmiterea unui număr mare de documente.
Prin urmare, reducerea termenelor poate să aibă drept consecință depunerea unor oferte care
nu respectă cerințele autorității contractante.
2.3
Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după caz,
criteriile de selecție:
Având în vedere prevederile art. 2 alin. 2 lit.e) coroborate cu prevederile art. 172 alin.
(1) și (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice referitoare la stabilirea cerinţelor
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privind capacitatea cu respectarea principiului proporționalității, autoritatea contractantă are
dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire criterii de capacitate referitoare la:
” a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale; (...)
c) Capacitatea tehnică și profesională privind experiența similară.”

Aplicând principiul proportionalității, ținând seama de obiectul contractelor ce urmează
să fie atribuite, propunem ca ofertanții să facă dovada următoarelor cerințe minime de
calificare:
Cerința
Temei legal/ Modalitate de îndeplinire
Situaţia personală a candidatului/ ofertantului (motive de excludere)
Cerința 1 Ofertanții și după caz, ofertanții Modalitatea de îndeplinire:
asociați, terții susținători, subcontractanții nu
Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat,
trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute
terțul susținător, subcontractantul va completa o
la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
declaraţie pe proprie răspundere privind
privind achizițiile publice, cu modificările și
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164, 165,
completările ulterioare.
167 din Legea nr. 98/2016.
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;
Modalitatea de îndeplinire:
Cerința nr. 2
Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat,
terțul susținător, subcontractantul declarat nu terțul susținător, subcontractantul va prezenta
trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute Declarația privind neîncadrarea în prevederile art.
de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 2).
achizițiile publice, cu modificările și Declarația se va prezenta odată cu oferta.
completările ulterioare.
Persoane cu funcție de decizie si executie din cadrul autorității contractante implicate în organizarea,
derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

Director Executiv – Florina Cristache;
Director Executiv Adjunct – Ionescu Nichita Jean Emil;
A.P, Investitii, Patrimoniu Administrativ: Popa Alexandru Iulian, Vineș Carmen;
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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
Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Cerința nr.1 Operatorii economici ce depun Modalitatea de îndeplinire:
ofertă trebuie să dovedească o formă de
Ofertantul va prezenta Certificatul constatator emis
înregistrare în condițiile legii din țara de
de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia
rezidență, prin prezentarea Certificatului
este situat sediul ofertantului, din care să rezulte că
constatator emis de Oficiul Registrului
operatorul economic este legal constituit, că nu se
Comerțului în raza căruia este situat sediul
află în niciuna dintre situațiile de anulare a
ofertantului, din care să reiasă că operatorul
constituirii precum și faptul că are capacitatea
economic este legal constituit, că nu se află în
profesională de a realiza activitățile care fac
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii
obiectul
contractului,
respectiv
există
precum și faptul că are capacitatea profesională
corespondență între obiectul principal al
de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului și activitatea economică înscisă în
contractului, respectiv există corespondență
documentul de constituire al operatorului economic
între obiectul principal al contractului și
sub formă de cod CAEN, principal sau secundar.
activitatea economică înscrisă în documentul
Certificatul constatator se va prezenta odată cu
de constituire al operatorului economic sub
oferta sau cel mai târziu până la aprobarea
formă de cod CAEN, principal sau secundar.
Raportului procedurii.
Se va solicita certificatul constatator
ofertantului (lider asociere, asociati), terțului
susținător și subcontractantului, după caz, din
care trebuie să rezulte îndeplinirea cerinței
pentru partea din contract pe care o realizează.
În cazul persoanelor fizice autorizate se va
prezenta autorizația de funcționare sau alte
documente echivalente din care să rezulte
competența acestora de a realiza activitățile
care fac obiectul prezentului contract.
Modalitatea de îndeplinire:
Cerința nr.2
Prezentarea autorizației sanitar-veterinare, Prezentarea autorizației sanitar-veterinare, conform
conform ordinului A.N.S.V.S.A. nr.111/2008 ordinului A.N.S.V.S.A. nr.111/2008 în termen de
privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi valabilitate la data prezentării acestora se vor
pentru siguranţa alimentelor privind procedura prezenta odată cu oferta.
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
Justificare: autoritatea contractantă trebuie să se asigure asupra faptului că operatorii economici au
dreptul de a desfășura activități economice, în conformitate cu legislația în vigoare.
Capacitatea tehnică și/sau profesională (experiența similară) – nu este cazul
Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului – nu este cazul

2.4 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
Autoritatea contractantă a stabilit criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut”.
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Criteriul de atribuire a fost stabilit în funcție de natura și complexitatea obiectului
contractului de servicii ce urmează a fi atribuit, cu respectarea prevederilor art. 187 alin. (3 1)
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulteriore,
respectiv “Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în
situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a
contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1).”
3. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE
Resursele necesare pentru efectuarea achiziției:
 cu resursele sale profesionale;
o prin recurgerea la unități centralizate de achiziție;
o cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziție.
4. CONTRACTUL
4.1 Tipul contractului: Contract Acord cadru de furnizare produse pentru 29 Loturi.
4.2 Durata contractului Acord cadru :de la semnarea contractului 3 luni sau până la
finalizarea procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă şi încheierea noilor contracte de
furnizare.
4.3 Riscuri
Riscuri ce pot apărea în desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la
îndeplinirea obligațiilor asumate și recepțiile parțiale:

furnizarea produselor cu întârziere sau cu nerespectarea clauzelor
contractuale/normelor legale aplicabile domeniului de referință,

plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în
scopul creșterii valorii contractelor.
Astfel de riscuri pot fi gestionate prin măsurile reglementate în contractul de achiziție
publică, în ceea ce privește aplicarea penalităților de întârziere.
4.4 Modalitatea de implementare a contractului
Condițiile de executare a contractului:

Incheierea contractelor subsecvente in functie de bugetul alocat in acest sens.

Responsabilitățile furnizorului și ale achizitorului sunt prevăzute în proiectul de
contract de furnizare produse;

Recepția și verificările modului de implementare a contractului de furnizare produse
sunt prevăzute de art. 13 din proiectul de contract de furnizare produse.

Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de
garanţie şi în termenul de valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor
termene, înlocuirea fără costuri suplimentare pentru achizitor, în cel mult 24 de ore, a
produsului necorespunzător. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să
înlocuiască produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral
contractul şi de a pretinde plata de daune interese. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul
de a efectua periodic, pe perioada de derulare a contractului, analiza privind calitatea
produsului, la un laborator neutru specializat. Probele supuse analizelor de laborator vor fi
prelevate prin sondaj. Costurile determinate de testarea calităţii produselor prin laboratoare
vor fi suportate de furnizor, dacă se dovedeşte neconformitatea produselor.
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4.5 Modalități de plată și penalități
Produsele solicitate se vor livra astfel încât să-și păstreze caracteristicile calitative, în
timpul transportului, al depozitării și pe toata perioada de garanție, etichetate corespunzător.
Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care reprezentantul unităţii
beneficiare primeşte toate documentele de livrare: factură fiscală, certificat de calitate sau
declaraţie de conformitate şi semnează de primire pe factura fiscală. Lipsa acestor documente
atrage după sine respingerea produselor.
Pentru fiecare livrare furnizorul va emite factură fiscală pentru fiecare unitate
beneficiară. Exemplarele 1 ale facturilor fiscale se vor preda unităţilor beneficiare. Pe fiecare
exemplar al facturii fiscale va fi înscris numele în clar al reprezentantului unităţii beneficiare
care a recepţionat produsul. Pe factura fiscală, la cumpărător, va fi înscrisă atât unitatea
achizitoare (Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta) cât şi unitatea beneficiară
centrul de agrement (New Paradise Eforie Sud) sau Baza sportiva (Hotel Sport sau Restaurant
Sport). Nu se admite facturarea centralizată, cumulat pe mai multe unităţi beneficiare.
Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în maxim 30
(treizeci) de zile de la primirea și înregistrarea facturii la sediul D.J.S.T. Constanța, conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
În cazul neîndeplinirii, îndeplinirii defectuoase sau cu întârziere a obligațiilor
contractuale de către oricare dintre părțile contractante, sunt aplicabile prevederile art. 12
” Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor” din contractul de furnizare.
Totodată, în cazul în care furnizorul nu-și menține prețul pe toată perioada de
valabilitate a contractului, nu își îndeplinește sau își îndeplinește defectuos obligațiile
contractuale încheiate cu autoritatea contractantă, atunci autoritatea contractantă își rezervă
dreptul:

de a emite document constatator negativ, conform dispozițiilor art.166 din HG
nr.395/2016;

de a exclude din procedurile viitoare ofertantul pentru care autoritatea contractantă a
emis document constatator negativ
5. Alte justificări
Sursa de finanțare: bugetul D.J.S.T. Constanta.
NOTĂ
Clauză suspensivă:
Pe toata perioada de desfasurare a contractului Acord Cadru (3 luni) .
“Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența
prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este
condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului
făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care
intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii
98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat
câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea
creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele
bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la
neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în
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care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c)
teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă
încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că
Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în
cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă
Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai
sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe
care le-ar putea suferi în situația descrisă”

Întocmit,
Consilier achiziții publice
Popa Alexandru
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