MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucuresti – Romania
Tel: 252.79.78; 252.02.00; Fax: 252.55.20; www.dspb.ro;
Cont: RO70TREZ70023660120XXXXX – D.T.C.P.M.B.
Biroul Achiziţii Publice
Tel: 021 252 79 78; int:145; Tel/Fax: 021 252 02 99/ e-mail:achiziţii@dspb.ro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAIET DE SARCINI ACHIZIȚIE LAPTE PRAF
COD CPV: 15511700-0 ( lapte praf )
I.
Autoritatea contractanta: Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului
Bucureşti, cu sediul în Municipiul Bucuresti, str. Avrig nr. 72-74, sectorul 2, telefon/fax 021/252
79 78, 021/252 02 00/252.02.99, reprezentată prin Director Executiv Gabriela ANGHELOIU şi
Director Executiv Adj. Economic Ec. Cristina TASE
Principalul domeniu de activitate: Implementarea la nivelul capitalei a politicilor
generale de sanatate publica, prin activitați specifice desfasurate de compartimente de
specialitate,
Sursa de finanțare: Buget de stat – D.S.P.M.B. ( P.N. VI 1.2 )

III.

Obiectul achiziției: „Achiziția de lapte praf pentru derularea intervenției
,,Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte
matern prin administrare de lapte praf’’ in cadrul P.N. VI – Programul Național
de Sanatate a Femeii si Copilului.
Procedura aplicata va fi: ACHIZIȚIE DIRECTĂ,

IV.

Datele tehnice privind obiectul achiziției:

II.

Datele tehnice sunt cuprinse în :

SPECIFICAȚI TEHNICE ,DESCRIEREA PRODUSULUI
I Compoziția formulei de lapte praf ce urmează a se achiziționa.
* Compoziția la 100ml lapte reconstituit:
Kcal = 67-80
Kj = 250-335
a) Proteine: 1,5-2,5g din care: Albumina min. 40%. Conținutul in proteine poate fi
mai mic ( 1,2g ) numai in cazul in care conținutul in aminoacizi este echilibrat, cu
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biodisponibilitate crescuta. Concentrația optimă a unor aminoacizi esențiali ( g AA/16g
azot proteic ):
Triptofan = 2,0-2,5
Treonina = 5,3-6
Valina = 5,9-7
Izoleucina = 5,7-6,5
Leucina = 11,5-12
b) Lipide: 3,3-3,7g din care: Acizi grasi polinesaturati ( acid linoleic ) min. 0,4
c) Glucide: 7-10g din care:
lactoza min. 4,6g
zaharoza max. 2,2g
polizaharide ( amidon, dextrinmaltoza )
d) Saruri minerale: max. 0,40g
e) Na max. 40mg
f) Ca: min. 38mg
g) Fe: 0,8-1,5mg
h) I: min. 3,4microg
Vitamine:
- Vitamina A ( min. 57 microg/160UI )
- Vitamina D ( aprox. 1 microg/160UI )
- Vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6,
vitamina B12, vitamina PP pantotenat, acid folic, biotina.
II Laptele praf care se achiziționează va fi ambalat in cutii etichetate in limba romană,
conform prevederilor privind etichetarea produselor stabilite prin art. 9 din Codul
International de Marketing al Substitutelor de Lapte Matern si prin H.G.R. nr. 106/2002
privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
III Furnizorul are obligativitatea de a inscriptiona pe fiecare cutie care urmeaza a fi
distribuita mentiunea ,, Acest produs nu se comercializează’’.
IV Firma declarata castigatoare va asigura transportul laptelui praf cf contractelor
încheiate cu Direcțiile de Asistență Socială si Protecția Copilului din fiecare sector, in
conformitate cu graficele de livrare cuprinse in ANEXA la Contractul de furnizare.

V.
Alte conditii : Firma ofertantă trebuie sa fie inscrisa in sistemul electronic de
Achiziții publice ( SEAP) si oferta sa se regasească in catalogul de produse/servicii/lucrari, si
totodată oferta cu documentele de calificare depusă la sediul autoritatii contractante,sa fie
insotițe si de dovada ca a fost postată pe SEAP la data deschiderii plicurilor.
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VI.

Propunerea tehnică si financiara va conține:
- pretul unitar/Kg va fi exprimat in LEI fara TVA si nu va depași valoarea de
32,15lei/Kg, conform Ordinului M.S. nr. 1249/26.10.2017, de modificare a
NormelorTehnice de realizare a programelor nationale de sănatate publică pentru
anii 2017-2018, aprobate prin O.M.S. nr. 377/2017.
-Valoarea totală estimata a achizitiei este de maxim 92 035.78 Lei fara TVA
(100 319 Lei cu TVA inclus) .
-produsul trebuie sa fie la cutie.
- cutiile vor avea etichete ce vor furniza toate informațiile necesare pentru ca
utilizatorul,sa inteleagă cum trebuie manevrat,preparat si pastrat produsul .
- termenul si conditiile de livrare al produsului achizitionat.
- certificat de calitate.
- termene si conditii de garanție.
- certificat de conformitate.
- autorizatia de punere pe piată.

VII. Decontarea serviciilor executate: Plata se va face prin O.P in cont deschis
la Trezoreria Statului in max. 60 de zile de la inregistrarea facturii la sediul DSPMB. Factura va
fi insotită de Procesul Verbal de receptie a produsului.

VIII. Obligatiile furnizorului: Furnizorul se obligă sa indeplinească toate cerințele
din prezentul Caiet de sarcini la termen si in cele mai bune conditii in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Oferta sa cuprindă cu exactitate compoziția laptelui praf conform caietului de
sarcini.
Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ţinut
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, conform reglementărilor
în vigoare la nivel national.
Documentele ofertei mentionate in caietul de sarcini vor fi semnate si stampilate
de catre ofertant pe fiecare pagina, prin persoane pe deplin autorizate sa îl reprezinte.

IX

Capacitatea de exercitare a activitații profesionale:
Documentatia de atribuire :

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului-copie
conforma cu originalul,semnata si stampilată –valabil la momentul depunerii ofertei- (Din
document trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul are in obiectul de activitate deținerea si
comercializarea pe piată a laptelui praf.
b) Certificat de Inregistrare Fiscala ( C.U.I. )
c) Fisa de informatii generale despre firma
Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus poate duce la respingerea
ofertei ca neconformă
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IX.

Asigurarea calitatii:

Prezentarea de certificate emise de organisme independente acreditate
(nationale sau internationale) conforme cu seriile de standarde europene relevante ce confirma
certificarea ofertantului ca are implementat pentru produsul ofertat.
a) Sistemul de management de mediu ISO 14001:2005 sau a altui document
similar privind certificarea sistemului de management de mediu, valabil la data trimiterii ofertei.
b) Sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 sau a altui document
similar privind certificarea sistemului de management al calitatii, valabil la data trimiterii ofertei.
Certificatele prezentate în alta limba vor fi traduse în limba româna de un
traducator autorizat.
X.

Receptia si verificarea:

Receptia se va efectua la sediul furnizorului, in prezența unui reprezentant al
beneficiarului ,atat calitativ căt si cantitativ, conformitatii produsului cu specificatiile tehnice;
Dacă produsul nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate, achizitorul are dreptul; sa-l
respingă, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul ofertat:
- Sa inlocuiască produsul refuzat cu un produs care sa corespundă cerințelor
prezentului Caiet de sarcini
- Să facă toate modificarile necesare pentru ca produsul sa corespundă cerințelor din
prezentul Caiet de sarcini

XI.

Criteriul de atribuire - Criteriul de atribuire utilizat va fi „prețul cel mai

mic”.
PROCEDURA APLICATĂ: ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Ofertantii au obligativitatea sa facă dovada indeplinirii cerințelor tehnice din caietul de
sarcini.; in caz contrar oferta este respinsa ca fiind neconformă.
Durata contractului este, incepand cu data semnarii acestuia pana la 31.12.2018 .
•

•
•

Firmele vor depune
în plic sigilat la dată comunicată
în ANUNȚUL
PUBLICITAR din SEAP :dovada postării în SEAP a ofertei financiare (captură
de ecran), propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și celelalte
documente solicitate prin Documentația de atribuire din Caietul de sarcini ( în
original sau copie conform cu originalul).
Plicurile sigilate vor putea fi depuse la sediul autorității contractante din Strada Avrig
nr. 72-74, sector 2, București - Registratură - program de lucru cu publicul: Luni - Joi
orele 10.00 - 15.30 și Vineri orele 12.00 - 13.30.
Propunerea tehnica va cuprinde si detalii despre cutii(gramaj si alte informatii
necesare daca este cazul).

NOTA: Ofertele trimise dupa data si ora limita de depunere sau la alt nr. de fax , adresa de
e-mail , adresa postala, vor fi considerate inacceptabile si excluse din competitie.
Caietul de sarcini se va afisa pe SITE-ul D.S.P.M.B. la rubrica ,,informatii publice’’, folder
,,Achizitii publice’’ Data limita de depunere a ofertelor se va publica in ANUNTUL
PUBLICITAR DIN SEAP.
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Nerespectarea conditiilor din prezentul „Caiet de sarcini ” cu “Specificatiile tehnice”
incluse in acesta, va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma conf. art.137 alin.3 din HG
395/2016. Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât sa se asigure
posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în
Caietul de sarcini, astfel propunerea tehnică va contine un comentariu, articol cu articol, al
specificatiilor tehnice continute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta
propunerii tehnice cu specificatiile respective.
Cerintele impuse de prezentul Caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
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