
Achiziție echipamente și dotări în cadrul Proiectului„
Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței ” - Lotul

nr. 2
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Piatra Neamt 
Cod de identificare fiscala: 2612790; Adresa: Strada: Ştefan cel Mare, nr. 6-8; Localitatea: Piatra-Neamt; Cod NUTS: RO214 Neamt; Cod
postal:  610101;  Tara:  Romania;  Persoana de contact:  Neculai  Munteanu;  Telefon:  +40 0233218991;  Fax:  +40 0233215374;  E-mail:
nicu.munteanu@primariapn.ro;  manuela.boacsa@primariapn.ro;  carmen.buliga@primariapn.ro;  cristina.morosanu@primariapn.ro;
luies.stingu@primariapn.ro; Adresa internet: (URL) http://www.primariapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziție echipamente și dotări în cadrul Proiectului„ Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței ” - Lotul nr. 2
Numar referinta: 32/2612790_2021_PAAP_R6/2022

 
II.1.2) Cod CPV principal
39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract lotizat de furnizare dotari in cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare cladiri și echiparea infrastructurii
educationale a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 18", din Municipiul Piatra Neamt
LOTUL NR. 2 – Materiale didactice si jucarii;

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 239356,02; 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: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 
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37520000-9 Jucarii (Rev.2)
39162100-6 Material pedagogic (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare: 
Municipiul Piatra NeamțMunicipiul Piatra Neamț

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
LOT 2 – Materiale didactice si jucarii
Carusel cu patru locuri, Loc joaca nisip Maxi cu acoperiş, Hinta cu leagan cuib, Ansamblu de joaca cu trenulet, Ansamblu de joaca,
Amsamblu de joaca, Balansoar pe arc 2 locuri, Balansoar pe arc, Carusel, Hinta cu scaun pentru copii mici, Set joaca copii mici
burete, Set 5 Cuburi burete Cuby Soft, Loc joaca interior cu tobogan, Piscina XL loc joaca bile 250x280x25 cm, Set bile colorate
pentru piscina joaca, Trambulina cu plasa si scara, Casuta Mochtoys de joaca Tip Stand, Ride-on Saint Toys Tractoras cu cupa,
Motoreta fara pedale MOTO SPORT cu sunete si lumini, Motocicleta tip Tricicleta de împins cu Mâner Metalic, Trotineta 3 in 1
pentru copii Smart TrikeTl, Trotineta 3 roti pentru fetite Disney Frozen, Decoraţluni pentru geam, Jucării de mari dimensiuni,Covor
din burete, zona de joc şl relaxare copii, Tăbliţă adezivă de colorat, Stickere de perete 3D, Decoraţluni pentru geam şl perete,
Bordură autocolant - 20 m, Aplicaţie de perete omidă ceas, Aplicaţie de perete trenuleţul copiilor format din 4 piese, Acuarele
netoxice, Animale din materiale diferite, de diferite forme şi culori variate, Bloc desen A4, Buline colorate (diverse mărimi, culori),
CAMION CU 30 CUBURI, CARIOCA, Carton colorat, Casă pentru păpuşi, Cărţi - citeşte şi ascultă (Hansel şl Gretel, Cenuşăreasa, etc),
Cărţi cartonate cu animale domestice/sălbatice, Cărţi cartonate cu fructe, legume, Cărţi cartonate cu obiecte casnice, Coş mare
pentru depozitat jucării, Coş mediu pentru depozitat jucării, Coş mic pentru depozitat jucării, Creioane colorate, Creioane colorate
cerate netoxice, Cretă colorată, Cuburi care intră in forme, Cuburi plastic, Cuburi sonore Ferma, DVD uri cu muzică pt. copii, DVD uri
cu poveşti diverse pt. copil,  Fanta color portabil 20mm/160 piese, Ferma animalelor, Forme magnetice (cifre, legume, fructe,
animale, etc., Forme de plastic de îmbinat (diverse modele), Hârtie creponată, Hârtie glase, Joc interactiv - Descoperă anotimpurile,
Jocuri educative cartonaşe , Jucării de cauciuc de forme şi cuiori diferite, Jucării de tras şi împins, Jucării mecanice complexe
(maşinuţe, tractoare, avioane, roboţi), Lego classic - cutie mare de construcţie creativă, piese mari (+18 luni) , Lego Duplo cu figurine
, Lego Duplo trenuleţ cu cifre, Lego Junior (cărămizi mari), Lipici (tuburi mari), Marker (diverse culori), Maşinuţe plastic, Mărgele de
dimensiuni mari cu şnur de înşirat (100 buc/set), Mingi de diferite dimensiuni, Păpuşi bebe, Păpuşi care pot fi îmbrăcate/ dezbrăcate,
Păpuşi lavabile, Păpuşi mari , Pensoane mari, Planşa magnetică, Planşete plastelină, Plastilină, Puzzle cu incastru 10 piese medii,
Puzzle cu incastru 6 piese mari, Puzzle cu incastru 9 piese medii, Puzzle de lemn cu sunete de animale, Puzzle magnetic, Set cuburi
ptr construcţie, + 18 luni (250 piese), Set popice, Set unelte, Set vase şi tacâmuri, Stickere, Şabloane ptr desen                      ( diverse
modele), Tablă de perete, Tablă magnetică, Trenuleţ cu vagoane din lemn, Trusă doctor cu telefon mobil, Balansoar cu roti Rocklng
Cute Dog, Pian de sol electronic, ELECTRONIC-DRUM GARAGEBAND, Karaoke cu combină muzicală, Tablă dublă metalică, Trusă de
desen şi pictură, Acordeon, Microfon cu efecte, Nisip special de modelat, Xilofon, Tren magnetic, Coş de baschet portabil, Set de
jocuri cu bile 3 în 1, Poartă de fotbal, Căluţ balansoar din lemn, Cărţi muzicale, Puzzle de dimensiuni mari, cu magnet, Jucării din
material de mari dimensiuni, Plan înclinat din burete

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Contract de finanțare nr. NR. 4784/23.09.2019, Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Regional - POR

 

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: 
1. Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea
nr. 98/2016.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1101902/28.02.2022] Pagina 2
Generat la: 28.02.2022 08:25



       Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: este obligatorie completarea și prezentarea inițială a DUAE de
către ofertanti   (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere si
a îndeplinirii cerințelor de capacitate.
      Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele
documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia  ,
a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere,după caz.
Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale
informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului /tertului sustinator , acest lucru fiind
necesar pentru a asigura desfăsurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 193, alin. 2 din
Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea    DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea
Autoritatii Contractante  doar de catre  ofertantul  clasat pe locul I  în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor. Aceste documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării ;- declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat pentru sediile secundare/punctele de lucru
conform art 165 alin 3 din Legea 98/2016 : "(3) Pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2),
operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar
pentru  sediile  secundare/punctele  de lucru,  o  declaraţie  pe propria  răspundere  privind îndeplinirea  obligaţiilor  de plată  a
impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate" , - cazierul judiciar al operatorului economic si 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  asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul
constitutiv;după caz documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute
la art .166 alin. (2), art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice ; alte documente edificatoare dupa caz .
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere în limba romana, după
caz.
2. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (conflictul de interese) –
formularul nr. 3, va fi prezentată de toti ofertantii, terti sustinători si subcontractanti, odata cu depunerea ofertelor .
           Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritãtii contractante, sunt următoarele: Primar – Andrei Carabelea,
Viceprimari - Alin-Ștefan Lehărduș  și Marius–Ioan Irimia,  Administrator public - Vlad Moscalu, Secretarul general al municipiului –
Dragoș Eduard Ștefan, Andrei Acristinei – SAPJ, Director Economic – Cătălina Hizan, Director DDIP – Cristina-Mariana Iorga
- Compartiment Achizitii Publice: Luies Emanuela Stîngu , Cristina Moroșan ;
- Direcția Dezvoltare și Implementare Programe:  Daniela Escu, Gherasim Liliana, Mariana Moața Lefter
 
           Deoarece scopul legislativ nu este acela de a exclude dintr-o procedură de atribuire a unui operator economic ce nu deține
un anumit certificat ci scopul este de a diminua riscul intrării în competiție a unui operator economic care se afla în una din situatiile
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 , doar ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile, i se va solicita dovada neîncadrării în situațiile de excludere.
          Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana,
dupa caz.
Conform art.  173 aliniat  (1)  din  Legea 98/2016 operatorii  economici  care  depun ofertă  trebuie  să  dovedească o formă de
înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac
obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente
situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerinței: Se va completa DUAE In vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate
de exercitare a activității profesionale, de către ofertantul unic/ofertantul asociat si separat de subcontractanți și terț susținător
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, și care urmează să fie prezentate, la
solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,
sunt: - Pentru persoanele juridice române: Certificat constatator emis de Oficiul National Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Teritorial, din care să rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora,precum și
activitățile desfășurate și autorizate conform art.15 din Legea nr.395/2004 ,nume complet ,sediu,persoane ; documentele originale
vor  fi  scanate și  semnate cu semnătura electronică extinsă,  vor  fi  transmise prin  SEAP -  Pentru persoanele juridice străine:
documente echivalente emise in tara de rezidență. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do),
Certificatul de Rezidența Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabilă pentru anul calendaristic în curs. Documentele
însoțite de traducere în limba română scanate și semnate cu semnătura electronică extinsă, vor fi transmise prin SEAP.
            
Scopul cerintei este de a confirma faptul că ofertantul are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul
contractului.
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III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.03.2022 15:00

 
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: 22.07.2022
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.03.2022; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

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

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

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1. Se vor depune odata cu completarea DUAE, urmatoarele documente: Declarația privind neîncadrarea Operatorului economic
(ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice, angajamentul ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa
sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau a acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie
temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale
ofertantui individual/membru al unei asocieri, cat si ale subcontractantului/ susținătorului de terță parte, acest lucru fiind necesar pentru a
asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
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2. Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziție publică sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în
cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru
verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau
nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.
3. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP ca
operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns
ale autorității  contractante prevăzute la art.  161 din Legea nr. 98/2016. Termenul până la care operatorii  economici pot transmite
solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 5 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor. In masura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, termenul limită de răspuns al
autorității contractante la solicitările de clarificări primite în termenul menționat mai sus – 3 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
4. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin
intermediul SICAP, în format electronic, semnate cu semnătură electronică.
5. Dacă semnătura electronică extinsă nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligația de a transmite odată
cu oferta și împuternicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnătură electronică extinsă.
6. Achizitorul va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de
acest articol. Prim urmare, uzul efectiv al acestui articol nu va putea fi niciodata considerat ca reprezentand o schimbare a condițiilor care
au restricționat concurența. Prin mentionarea in documentatia de atribuire a faptului ca in situatia in care conditiile impuse de articolul
221 vor fi indeplinite, autoritatea contractanta va avea dreptul oricand de a uza de prevederile lui, autoritatea contractanta respecta
principiul transparentei, putand fi retinut faptul ca restrangerea concurentei nu va putea fi invocata in situatia in care art 221 din Legea
98/2016 va fi aplicat pe parcursul executarii contractului. Prezenta prevedere rerezinta un amendament care permite cresterea valorii
contractului astfel ca in cazul in care vor fi necesare modificari la contractul incheiat care sa duca la cresterea valorii lui, in baza art 221 din
Legea 98/2016 (art 72 din Directiva 24/2014) nu se va putea afirma ca modificarea reprezinta intentia partilor de a renegocia contractul si
ca alti competitori au fost privati de aceasta informatie pe care daca ar fi stiut o ar fi fost interesati in a licita.
7. Conform prevederilor art. 139, alin. 3 din HG nr. 395/2016, "(3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu
punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor
acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta
câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică."
8. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării si prezentării ofertei sale, precum si a documentelor care o însotesc iar
Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.
9. Orice referire în documentele achiziției care indică o anumită origine, sursă, producție, producător, un procedeu special, un standard,
un normativ, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt mentionate doar cu scopul de a
identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse/servicii sau lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are
obligația de a demonstra echivalența produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate cu cele solicitate, dacă este cazul.
10. Toate trimiterile la standardele mentionate in Caietul de sarcini se vor interpreta cu mentiunea "sau echivalent
11. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare,
autorizare, certificare, origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o
licență de fabricație, o autorizație/ certificare/ atestare, standard se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea "sau echivalent.

 
VI.4) Proceduri de contestare

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

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
În termen de 7 zile începând cu ziua următoare luării la cunostintă despre actul autorității contractante considerat nelegal, cf. art.8
din Legea 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
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