Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Contract de medicina muncii si siguranta circulatiei

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Cod de identificare fiscala: RO 427410; Adresa: Strada Dacia, Nr. 140, Sector: 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 020065; Tara: Romania; Persoana de contact: carol.bujoreanu@posta-romana.ro; Telefon: +40
212009313/7501/9330/7496/7472/9270; Fax: +40 212007411; E-mail: licitatii@posta-romana.ro; Adresa internet: (URL) www.postaromana.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

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

I.6) Activitate principala
Servicii postale

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Contract de medicina muncii si siguranta circulatiei
Numar referinta: RO427410-2020-171.01/11.01

II.1.2) Cod CPV principal
85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Achizitia de servicii medicale profilactice de medicina muncii, prin care se asigura supravegherea unui numar maxim de
25.300 salariati -CPV85147000; Achizitia de servicii medicale privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in
siguranta circulatiei, pentru un numar maxim de 1000 salariati CPV:85148000, in conformitate cu regulamentul intern privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa nr. 2 a Legii 99/2016.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 3852276
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMÂNIA
Locul principal de executare: -

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia de servicii medicale profilactice de medicina muncii, prin care se asigura supravegherea unui numar maxim de 25.300
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salariati -CPV85147000; Achizitia de servicii medicale privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in
siguranta circulatiei, pentru un numar maxim de 1000 salariati CPV:85148000, in conformitate cu regulamentul intern privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in Anexa nr. 2 a Legii 99/2016.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

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: Alte fonduri

II.2.14) Informatii suplimentare
-

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Norme proprii (Anexa 2B)

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

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:

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.2) Atribuirea contractului
Acord cadru de medicina muncii si siguranta circulatiei
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
J140/1191-J140/1193 / 01.07.2020
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

V.2.3) Numele si adresa contractantului
MEDLIFE
Cod de identificare fiscala: 8422035; Adresa: Strada Manolescu Grigore, Nr. 7A; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 011233; Tara: Romania; Telefon: +40 735301094; Fax: +40 374180470; E-mail: vcatruna@medlife.ro; Adresa internet:
(URL) www.medlife.ro; Contractul este un IMM Nu

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 3854524
Valoarea totala a contractului/lotului: 3852276
Moneda: RON

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

V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
Origine comunitara: Nu
Origine necomunitara: Nu

V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Nu

V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
-

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: -
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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
15.07.2020
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Anexa D2 - Utilitati
Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
Directiva 2014/25/UE

2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
• Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei

3. Explicatie
Aplicand prevederile art. 82 din Legea 99/2016: (1)Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea
contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât
pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1), sunt următoarele:
a)licitaţia deschisă;
b)licitaţia restrânsă;
c)negocierea competitivă;
d)dialogul competitiv;
e)parteneriatul pentru inovare;
f)negocierea fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare;
g)concursul de soluţii;
h)procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i)procedura simplificată.
(1^1) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:
a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la
art. 12 alin. (1) lit. c);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
Va aducem la cunostinta ca valoarea maxima a acordului cadru este de 3.854.524,00 lei, valoare ce se incadreaza sub pragul prevazut la
art.12 alin.(1), lit.c).
Conform Regulamentului Intern la art.4 alin(1) Procedura de atribuire a contractului/acordului cadru de achizitie este cererea de oferte
simplificata prin care achizitorul publica un anunt pe site-ul institutiei, asigurand transparenta procedurii; anuntul va fi insotit de
documentatia de atribuire precum si de prezentul Regulament.
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