
Acord-cadru furnizare Lot 1: Vaccinuri antigripale pentru
sezonul 2020/2021 si Lot 2: Teste rapide pentru

idetificarea antigen Covid-19
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN 
Cod de identificare fiscala: 23410107; Adresa: Strada: Caraiman, nr. 33A; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
011561;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  MONICA  GHITA;  Telefon:  +40  021/2241307;  Fax:  +40  0212241307;  E-mail:
achizitii.caraiman@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.cmcaraiman.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
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Acord-cadru furnizare Lot 1: Vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 si Lot 2: Teste rapide pentru idetificarea antigen Covid-
19
Numar referinta: 22

 
II.1.2) Cod CPV principal
33651600-4 Vaccinuri (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              ACORD-CADRU furnizare materiale: Lot 1: Vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 si Lot 2: Teste rapide pentru
idetificarea antigen Covid-19  conform cerintelor din caietul de sarcini.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile. Autoritatea
contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11- a zi inainte de data depunerii ofertelor.
Lot 1:  Vaccinuri  antigripale pentru sezonul 2020/2021: valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 12 luni):
30.845.400 lei fara TVA
Lot 2: Teste rapide pentru idetificarea antigen Covid-19:  valoare cel mai mare contract subsecvent (cantitate maxima 12 luni)
3.696.000 lei fara TVA
Mentionam ca in Strategia de contractare se regasesc estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata
întregului acord-cadru, precum şi ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent
dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1052233/15.03.2021] Pagina 1
Generat la: 22.03.2021 12:28



Moneda: RON
 

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu 
1 Furnizare vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33651600-4 Vaccinuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
CM CARAIMAN, Strada Caraiman 33 A, Sector 1CM CARAIMAN, Strada Caraiman 33 A, Sector 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021 conform cerintelor din caietul de sarcini

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

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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
-

 
II.2.1) Titlu 
2 Furnizare teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 33696500-0 Reactivi de laborator (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
CM Caraiman, strada Caraiman 33A, Sector 1CM Caraiman, strada Caraiman 33A, Sector 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achzitie teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19  conform cerintelor din caietul de sarcini.

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

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
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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
-

 

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.1.6) 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: 2020/S 184-443638

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
1. Furnizare vaccinuri antigripale pentru sezonul 2020/2021
Data anularii: 02.11.2020
Motivul anularii: Lotul a fost anulat administrativ

 
V.2) Atribuirea contractului

 
Acord Cadru Furnizare teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
2346 / 15.03.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 8
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 8
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
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Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu
 

V.2.3) Numele si adresa contractantului
OPEN MIND LABORATORY S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 31056397; Adresa: Strada Tina M. Petre, sold., Nr. 9, Sector: 3; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS:
RO321  Bucuresti;  Cod  postal:  030403;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  376203378/79;  Fax:  +40  376203380;  E-mail:
office@openmindlab.ro; Adresa internet: (URL) www.openmindlaboratory.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 150000
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Orice Modificare ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se
semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru se poate realiza fie prin Act Adițional la
Contractul  ubsecvent/Acordul-Cadru, fie prin Dispoziție emisă de Achizitor. În cazul Modificărilor Contractului
 subsecvent/AcorduluiCadru realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul Modificărilor
Contractului subsecvent/Acordului-Cadru pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la
Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, Partea notificată își manifestă acordul asupra Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-
Cadru prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate in Contractul subsecvent/Acordul-Cadru.
(a) Părțile au dreptul, pe durata Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia,
fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului subsecvent/Acordului-
Cadru, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu
prevederile art. 164 si art.165 HG nr. 395/2016 referitoare la modificările contractuale.
(b) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, și sunt
singurele Modificări ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.
(c) În cazul în care, în prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.
(d) Modificările Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, astfel cum sunt stabilite in Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, nu trebuie să
afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în
procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat
câștigător, putând perminte selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă
decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi atrași şi alți participanți la procedura de atribuire.
(e) Prin prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru nu pot fi efectuate modificări substanțiale.
Evaluarea Modificărilor Contractului subsecvent/Acordului-Cadru și a circumstanțelor acestora
(a) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru este în sarcina ambelor Părți.
 Modificările  Contractului  subsecvent/Acordului-Cadru  se  realizează  de  Părți,  ca  urmare  a  evaluării  activităților,  rezultatelor  și
performanțelor Contractantului în cadrul Contractului subsecvent/Acordului-Cadru. Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru
prin revizuire intervine cu scopul  atingerii  obiectului  Contractului  subsecvent/Acordului-Cadru,  care constă în Produsele pe care
Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract subsecvent/Acord-Cadru, cu dispozițiile
legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor din Caietul de Sarcini precum și a
celorlalte anexe ale Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, care fac parte integrantă din Contractul subsecvent/Acordul-Cadru, în
următoarele situații:
i. Revizuirea termenului de livrare a produselor.
ii. Revizuirea termenelor de plată.
iii. Orice alte modificări nesubstanțiale care nu afectează caracterul general al Contractului subsecvent/Acordului-Cadru și care nu ar fi
putut duce la denaturarea rezultatului procedurii de atribuire dacă ar fi fost în vigoare în momentul evaluării ofertelor, asupra cărora
părțile cad de acord în urma justificării părții care propune respectivele modificări.
Notificarea privind Modificările Contractului subsecvent/Acordului-Cadru
(a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera
Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, întârzia sau împiedica livrarea Produselor.
(b) Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului subsecvent/Acordului-Cadru, cu respectarea clauzelor prevederilor
contractuale și cu respectarea Legii.

 
VI.4) Proceduri de contestare
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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: 
Legea nr. 101/2016

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

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2021
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