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Acest anunţ pe site-ul TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405488-2020:TEXT:RO:HTML

România-Bucureşti: Servicii de analize medicale
2020/S 167-405488
Servicii sociale şi alte servicii specifice – contracte de achiziţii publice
Anunț de participare
Servicii
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@daui.ro
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.daui.ro
I.1)

Denumire şi adrese
Denumire oficială: Sectorul 4 al Municipiului București
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ps4.ro

I.1)

Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 4
Adresă: Șosaua Olteniței nr. 252-254, bl. 151, parter, sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc4.ro

I.2)

Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:
Legea 98/2016.

I.3)

Comunicare
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Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
www.daui.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4
Localitate: București
Țară: România
Telefon: +40 786883180
E-mail: office@daui.ro
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.daui.ro
I.4)

Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5)

Activitate principală
Altă activitate: Servicii generale ale administrațiilor publice

Secțiunea II: Obiect
II.1)
Obiectul achiziţiei
II.1.1)

Titlu:
Servicii de testare SARS-CoV-2 prin metoda Real-Time RT-PCR

II.1.2)

Cod CPV principal
85148000 Servicii de analize medicale

II.1.3)

Tipul contractului
Servicii

II.1.4)

Descriere succintă:
Prezenta achiziție publică se realizează de către o asociere de autorității contractante care în baza art. 44
din Legea 98/2016 realizează în comun prezenta achiziție, autoritatea contractantă care este mandatată să
organizeze prezenta procedură de atribuire ca lider de asociere fiind Direcția de Administrare a Unităților
de Învățământ Sector 4 și în continuare prin autoritate contractantă se va înțelege oricare dintre autoritățile
contractante beneficiare/semnatare ale acordului-cadru.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: sapte.
Autoritatea va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare înainte
cu cinci zile față de data-limită de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări vor fi transmise la adresa: office@daui.ro
Răspunsul la solicitările de clarificări se va posta pe site-ul www.daui.ro

II.1.5)

Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 30 445 100.00 RON

II.1.6)

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)

II.2.3)

Locul de executare
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Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Sectorul 4 al municipiului București.
II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Autoritatea contractantă a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 12 luni, având în
vedere evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu
coronavirusul SARS-CoV-2, precum și măsurile dispuse în sarcina autorităților locale, în vederea limitării
infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetățenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul național de
educație din instituțiile de învățământ situate pe raza sectorului 4.
În contextul actual al epidemiei există o nevoie generalizată de testări pe scară mai mare pentru a stăpăni
pandemia. Autoritatea contractantă alege metoda testelor RT-PCR (cele care sunt recomandate ĭn prezent
de Organizat̆ia Mondială a Sănătăt̆ii (OMS) s̆i de Centrul European de Prevenire s̆i Control al Bolilor
(ECDC) pentru diagnosticarea COVID-19), conform comunicării Comisiei orientări privind testele pentru
diagnosticul in vitro al COVID-19 s̆i performant̆ele lor.
În ceea ce prives̆te locul testării, autoritatea contractantă dorește ca testele să fie efectuate ĭn proximitatea
pacientului, acestea fiind destinate utilizării numai de către un cadru medical.
Descrierea detaliată a serviciilor de analize medicale ce fac obiectul prezentei proceduri se regăsește la nivelul
caietului de sarcini.
Estimări ale cantităților minime și maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent:
— acordul-cadru: minimum 21 746 analize medicale-maximum 86 986 analize medicale;
— contractul subsecvent: minimum 7 248 analize medicale-maximum 14 497 analize medicale.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 5 073 950 RON.
Fiind vorba de încheierea unui acord-cadru, prestarea serviciilor se va realiza ori de câte ori apare necesitatea
achiziționării acestor servicii de către una sau mai multe dintre autoritățile contractante semnatare. Având în
vedere că documentația de atribuire conține un set minim de informații specifice referitoare la estimări ale
cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, precum și estimări
ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care
urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, subliniem faptul că aceste cantități minime și maxime
pe care autoritatea contractantă le stabilește inițial în documentația de atribuire și ulterior în acordul-cadru
reprezintă estimări ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile
exacte care vor fi achiziționate, acestea din urmă putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele
estimate, în funcție de necesitățile efective ale autorității contractante.

II.2.6)

Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 445 100.00 RON

II.2.7)

Durata contractului sau a acordului-cadru
Durata în luni: 12

II.2.13)

Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14)

Informații suplimentare
În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse oferte admisibile cu punctaje egale clasate pe
primele 20 de locuri ale clasamentului, autoritatea contractantă va departaja ofertele în funcție de prețul ofertat.
Notă: în măsura în care numărul ofertelor admisibile este mai mic de 20 se va semna acordul-cadru cu acel
ofertant/acei ofertanți care prezintă oferte admisibile.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
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III.1)

Condiții de participare

III.1.4)

Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:
1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164,
165, 167 din Lg nr. 98/2016;
2. Prezentarea unei declarații pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Lg nr.
98/2016;
3. Op. ec. ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa
reiasa ca op. ec. este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru;
4. Prezentarea acreditarii de catre Ministerul Sanatatii sa realizeze diagnosticul prin metoda RT-PCR;
5. Ofertantul a prestat in ultimii trei ani servicii de analize medicale ĭn valoare de cel put̆in 5 000 000 RON;
6. Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform SR EN ISO
9001 sau echivalent pentru prestarea serviciilor de analize medicale.

III.1.5)

Informații privind contractele rezervate

III.2)

Condiţii referitoare la contract

III.2.1)

Informații privind o anumită profesie

III.2.2)

Condiţii de executare a contractului:
Conform documentației de atribuire publicată pe site-ul www.daui.ro
Detalierea cerințelor de calificare care trebuie îndeplinite de către participanții la procedură, precum și
modalitatea de îndeplinire a acestora se regăsesc la nivelul documentației de atribuire publicată pe site-ul
www.daui.ro (fișa de date a achiziției).

III.2.3)

Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Descriere
IV.1.1)

Forma procedurii

IV.1.3)

Informaţii privind acordul-cadru
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

IV.1.10) Identificarea normelor naţionale aplicabile procedurii:
Informaţii privind procedurile naţionale sunt disponibile la: www.daui.ro
IV.1.11) Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:
Procedură proprie – Anexa nr 2.
Acord-cadru cu maximum 20 de operatori economici, fără reluarea competiției, pe 12 luni.
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate/preț.
Factor 1: prețul ofertei 90 %.
Factor 2: termen de eliberare a rezultatului 10 %.
Detalierea privind algoritmul de calcul se regăsește în documentația publicată pe site-ul www.daui.ro
IV.2)

Informații administrative

IV.2.1)

Publicare anterioară privind această procedură

IV.2.2)

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare / Termen limită pentru primirea
scrisorii de exprimare a interesului
Data: 09/09/2020
Ora locală: 17:30
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Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.2)
Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)

Informații suplimentare:
Vor fi acceptate variante: nu.
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: nu.
Ajustarea prețului contractului: nu.
Proportia de subcontractare: ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le
subcontracteze.
Nu se solicita garantie de participare.
Nu se solicita garantie de buna executie.
Procedura proprie: conform art. 111 din Legea nr. 98/2016, se aplică procedura proprie.
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: pentru serviciile ce fac obiectul acordului-cadru se
estimeaza ca vor fi incheiate contracte subsecvente lunar sau ori de cate ori intervine o necesitate a vreuneia
dintre autoritatile contractante care compun asocierea care deruleaza prezenta procedura de atribuire.
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: patru luni (de la termenul-limita de
primire a ofertelor).
Modul de prezentare al propunerii tehnice: propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat sa
asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu documentatia tehnica atasata.
Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute în caietul de sarcini si se elaboreaza
respectând specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde inclusiv o declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de
mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a acordului-cadru. Informatii
detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de munca si
protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, precum si entitatile juridice de la care se pot obtine: Inspectia
Muncii – site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
Modul de prezentare al propunerii financiare: Propunerea financiara va fi prezentata sub forma formularului de
oferta insotit de anexa. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile.
Propunerea financiara reprezinta inmultirea pretului unitar cu cantitatea maxima estimata a fi achizitionata la
nivelul acordului-cadru.
Note:
Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de
către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant.
În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile vor fi exprimate în cifre cu doua zecimale.
Modul de prezentare al ofertei: oferta se transmite numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor,
la adresa Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4.
Solicitările de clarificări referitoare la conținutul documentaţiei de atribuire se vor adresa până cel tarziu cu
sapte zile inainte de data-limită stabilită în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, se va transmite la
adresa de e-mail office@daui.ro , iar răspunsurile la acestea, intrucat JOUE nu asigura posibilitatea tehnica, vor
fi publicate pe site-ul www.daui.ro, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă
modalitate de comunicare decât cea stabilită sau celor transmise dupa termenul mentionat.

VI.4)

Proceduri de contestare

VI.4.1)

Organismul de soluţionare a contestaţiilor
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Denumire oficială: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC)
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Adresă internet: www.portal.cnsc.ro
VI.4.2)

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.3)

Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și
vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:
25/08/2020
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