
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICĂ 

Nr. 4008/21.09.2022 APROBAT 

Dr. ODtM'Ancuţa 

A N U N Ţ P U B L I C I T A R 
A C H I Z I Ţ I E 

P A I E D E G R Â U SI P A I E D E O R Z 

Administraţia Grădina Zoologică cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti, sector 1, 
în calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie directă având ca obiect furnizare paie 
de grâu/orz - 20.000 kg, confonn documentaţiei minimale şi obligatorii anexate. 

Cod CPV 03114000-3- Paie şi plante furajere 

Valoarea estimată: 35.000,00 lei, farà TVA 

Procedura aplicată pentru achiziţia publică mai sus menţionată este: achiziţie directă în conformitate 
cu ari. 7 alin 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice 

1. Limba de redactare a ofertei: limba română,' 

2. Sursa de finanţare: bugetul local 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

4. Preţul ofertei este ferm în lei. 

5. Data limita de transmitere oferta; 27.09.2022 ora 13:00 

6. Documente solicitate: 

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial 

în raza căruia ofertantul îşi are sediul social din care să reiasă faptul că are în obiectul de 

activitate codul CAEN corespunzător obiectului contractului sau similar; 

Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că sunt respectate normele de protecţia 

muncii specifice domeniului de activitate care face obiectul achiziţiei. 
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7. Oferta financiară 
- Oferta financiară va cuprinde preţul pe unitate de măsură a produselor, cu includerea 

transportului, manipulării şi stivuirii în fanar. 
- Ofertantul va elabora şi prezenta propunerea financiară, astfel încât sa furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preţ şt să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în documentaţia 
de atribuire. 

- Propunerea financiară va viza întreaga cantitate de produse şi va fi fermă pe toată perioada 
de valabilitate a ofertei, exprimată în lei fără T.V.A (obligatoriu doar cu două zecimale), 

8. Oferta tehnică - ofertantul va completa specificaţiile tehnice propuse conform solicitărilor din 
documentaţia anexată. 

9. Oferta însoţită de documentele justificative se va transmite prin e-mail la adresa 
achizitii@bucurestizoo.ro până la data limită şi ora limită, ofertele transmise după data şi ora 
limită nu vor fi luate în considerare. 

10. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut/total produse cu respectarea cerinţelor solicitate în 
documentaţia anexată. 

Sef Birou Investiţii, Achiziţii publice. Contracte 
Ing. Nimară Rodica 

întocmit, 
Insp, Dràehici Ramona Maria 
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Documentaţie achiziţie 
paie de grâu şi paie de orz 

Cod CPV 03114000-3-Paie şi plante furajere 

Autoritatea contractantă: Administraţia Grădina Zoologică - Strada Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti 

1. Obiectul achiziţiei 
Produsele ce formează obiectul contractului respectiv paie de grâu/orz sunt destinate pentru 
furajarea/aşternutul animalelor din colecţia Grădinii Zoologice Bucureşti. 

2. Durata contractului de furnizare: De la semnarea contractului pana la 30.11.2022. 

3. Cantitatea şi denumirea produselor: Paie de grâu/orz - 20.000 kg 

4. Cerinţe minimale şi obligatorii 
Paie de grâu şi paie de orz - se vor îndeplini următoarele cerinţele minimale şi obligatorii: 

(i) Recoltarea şi balotarea să se facă la timp, în condiţii optime de umiditate; 
(ii) Recolta să fie aferentă anului 2022 
(iii) Nu trebuie să conţină plante toxice 
(iv) Nu trebuie să conţină corpuri străine (sticlă, lemn, pietre, obiecte metalice, plastic, etc) 
(v) Să nu prezinte mirosuri, să nu fie aprins şi să nu prezinte urme de mucegai 
(vi) Să nu conţină insecte, păsări şi/sau mamifere dăunătoare 

5. Modalitatea de ambalare: baloţi paralelipipedici, până la 18-20 kg, legaţi cu sfoară, rafie 
(exclus sârma). 

6. Transportul şi manipularea produselor vor fi asigurate de către ofertant, cu mijloc auto, 
autorizat corespunzător, fără vreo modificare a preţului de achiziţie. Condiţiile de transportare 
şi livrare a produselor trebuie să păstreze o temperatură constantă şi conformă tipului de produs 
transportat, încât să nu producă vreo alterare a produselor în vreun fel. In cazul produselor 
alterate ca urmare a condiţiilor de transport, cantităţile în cauză vor fi refuzate. 

Transportul va fi adecvat accesului în instituţie (max. 12 tone). 

7. Livrarea produselor se va realiza obligatoriu între orele 7:00-12:00 la sediul instituţiei 
Administraţia Grădina Zoologică, Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector. 1, Bucureşti. Furnizorul 
va asigura descărcarea, manipularea şi stivuirea produselor în spaţiul amenajat al AGZ - fanar, 
fără costuri suplimentare. 

Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: 
- declaraţie pe propria răspundere că produsele corespund parametrilor de calitate şi 

salubritate în vigoare, la fiecare transport; 
- certificat de conformitate; 
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- aviz de însoţirea mărfii 
- factura; 
- orice alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare. 

8. Termene de garanţie: Produsele livrate vor respecta termenele de garanţie prevăzute de lege, 
standardele în vigoare şi caracteristicile specifice produsului solicitat. 

9. Calitatea produselor: Produsele vor fi de calitate superioară. Ofertantul câştigător răspunde 
pentru calitatea produselor. Dacă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ/organoleptic, 
produsele nu corespund, atunci acestea vor fi restituite furnizorului care are obligaţia de a livra 
marfa de calitate corespunzătoare in maxim 48 ore. 

10. Recepţia produselor: Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului că produsele au 
fost livrate, se face după recepţia cantitativa şi calitativă a acestora, prin semnarea de primire 
de către reprezentantul autorizat al Autorităţii, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

11. Recepţia calitativă va consta în: 
• prezentarea unui certificat de analize fizico-chimice şi bacteriologice de laborator pentru 

următorii indicatori: microbiologic (ex. Salmonella spp., Campylobacter spp. etc.) micologie 
(ex. AspergiUus spp., Fusarium spp. etc) , micotoxicologic (ex. aflatoxina, ochratoxina etc) , 
toxicologic (ex. metale grele, pesticide etc), care se vor efectua la un organism de analiză 
neutru, acreditat pentru efectuarea unor asemenea analize; 

• probe aspectuale şi organoleptice. 

12. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a realiza, prin sondaj, teste de laborator în 
conformitate cu prevederile legale. Testele comandate de achizitor pentru verificarea 
produselor vor fi suportate de furnizor dacă se dovedeşte că produsele livrate de acesta nu sunt 
corespunzătoare calitativ. 

Analizele vor fi efectuate la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Şef Birou Investiţii, Achiziţii publice. Contracte 
Ing. Nimară Rodica 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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