
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

SECTIUNEA I: AUTOR1TATEA CONTRACTANTA 

1.1) Denumire si adrese 

Denurnire oficial ă : JUDETUL IALOMITA 

Cod de identificare fiscal: 4231776 

Adresa: PIATA REVOLUTIEI, NR. 1 

Judet si localitate: IALOMTA, SLOBOZIA Cod postal: Tara: RDA/141\11A 

Codut NUTS: R0315 

Persoana de contact: 

In atentia MIRELA GENINA PREDA 

Telefon: 0243230200 

E-mait: DAP@CICNET.R0 Fax: 

Adresa web a sediutui principal at autoritatii contractante: www.cjialomita.ro  

1.2) Comunicare 

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, comptet si gratuit 
La: www.cjialomita.ro  

Num ă r zile p ă n ă  la care se pot solicita clarific ă riinainte de data limit de depunere a ofertelor: 5 zite. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: dap@cicneLro. 

Ofertete trebuie depuse la: sediui Consiliutui Judeteari laiomira - Registratura 

SECT1UNEA 11: OBIECTUL CONTRACTULU1 

11.1) Obiectul achizitlei 

11.1.1) Titlu: 

"Serviei( de 

11.1.2) Cod CPV principal: 

79713000-5 Servicii de pazei (Rev.2) 

11.1.3) Tip de contract: contract de servicii sociale i alte servicii prev ă zute in Anexa 2 din Legea 
98/2016 

11.1.4) Descrierea succint ă  a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 

Servicii de paw pentru Sedittl Centrului MiMar Judetean IaLomita — I post x 24h 

365 zile x 24 h (8.760 ore) x 21 lei/h x 1 post= 183.96016 fara TVA 

Termerrul-limitil panel La care autorftatea contractantel va r6spunde in mod clot' ş i cornpfet tuturor 

solkiteirilor de clarificare este: a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care 

aceste solicitari vor fi adresate in terrnenul prevazut la sectiunea 1.3 din instructiune, respectiv 5 zile. 

11.1.5) Valoarea total ă  estimat ă : 

Valoarea estimatii rdrii TVA: 183,960 fei Moneda: ton; 

11.1.6) irnp ă rtire in loturi: 
	

dao nux 

11.2) Descriere 
11.2.2) Coduri CPV secundare: 
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11.2.3) Locul de executare: Judetul latomita - Slobozia; 

11.2.4) Descrierea achizitiei publice: 

(natura si cantitatea serviciitor sau o men ţ iune privind nevoile si cerin ţ ele) 

Contract de servicii de pazii pen tru sediul Centrului Militar Judetean lalomita. 

11.2.5) Criterii de atribuire: pretul cet mai scazut 

11.2.6) Durata contractului: - 12 luni. 

11.3) Ajustarea pretului contractului: Preto, contractului se VG ajusta in functie de madificarile actelor 
normative incidente in materie (modificorea salariului minim garan tat  in platd, modificarea legislatiei 
îś i domeniu, alto modificeiri legislative Cu impact in tariful prestatiei), în condit - iile prevazote 'in art. 
221 din Legea nr. 98/2016 Cu modificdrile si completarile ulterioare coroborat Cu art. 164 din H.G. nr. 
39512016 Cu modificdrile ş i completarile ulteriocire. Tariful so vc.i modified proportional, functie de 
modificarea salariului minim pa economic, 'in conditille legii. 

SECTIUNEA III - CERINTE MINIME DE CALIFICARE 

_ 

111.1 . Cerinta 1: Situatia persona16 a ofertantului 

Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sei se regaseascei in situatiite previlzute la art, 164, 165, 
167 din Legea nr, 98/2016 

Modalitatea prin care poate fi demonstratd indeplinirea cerintei: 

• Formula rul „Declaratia pe propria r ă spundere privind neincadrarea in situatille de excludere de la 
art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016" 

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor 
sari a contributillor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc,) la momentul 
prezentarii atat pen tru sediut principal cat ş i pentru sediile secundarelpunctele de lucru 
doctorate in certificatul constatator ONRC; 

* 	cazierul judiciar 	al 	operatorului economic 	si al membrilor -organului 	de administ rare, 	de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, say a color cc au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul ocestuia, asa cum rezultd din certificatul 
constatator ernis de ONRC I actul constitutiv; 
dupd caz, documente prin care se dernonstreaza fop WI ca operatorul economic poate beneficia de 
derogdrite prevazute lcz art. 166 attn. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 9812016 privind 
achizitiiie publice; alto documente edificatoare, dupd caz. 

• Formularut „Dectara ţ ia privind neincadrarea in prevederite art. 59-60 din Legea 98 1 2016" 

Cerintd : 
• Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoriteitii contractante cu privire la organizarea, 

derularea si finalizareci procedurii de atribuire sunt mentionate in Formularul „Declaratia 
privind neincadrarea in prevederite art. 59-60 din Legea 98/2016". 

111.2 Cerirrta 2: Capacitatea de exercitare a activit ă tii profesionale 

Ofertan ţ ii .i subcontractantii trebuie s ă  prezinte Certificat constatator emis de ONRC sau documente 
retevante care să  dovedeaseă  forma de inregistrare si, dupsă  caz, de apartenen ţă  din punct de vedere 
profesionat. Datete inscrise in acesta trebuie s ă  fie reate/actuate La data Limit ă  de depunere a ofertetor. 

111.3. Cerinta 3: Capacitatea tehnic ă  0 profesionalâ 
Ofertantii vor prezenta a lista cu serviciile similare 
prostate 'in ultirnii 3 ani (calculati pand la data 
limit& de depunere a ofertelor) din care sd rezulte 
di au prestat servicii similare in valoare cumulard 

Modalitatea de indeplinire 
LiSO 	trebuie 	sil 	crrifirej 	ff.rioc:de 	de 	i.,,,, 	tare, 
b:-?rieficiari, 	inoVer,a.?. .3t.  dacei UCC:',;';:.'i din uri.1-ej 
::.3.W.-ollf:.1ri contr3i'...tante sau clie 	' 	- 	ti. 
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de cel putin 180.000 fei, filră  TVA. 

Prin servicii similare se înreleg, fara a se limita la: 
servicii de pază , servicii de supraveghere, servicii de 
patrulare, servicii de monitorizare si interventie 
rapidă , 	servicii 	de 	monitorizctre 	a 	sistemelor 	de 
alarmă . 

Ofertantil vor prezenta certificatel documente 
emise 	sau 	con trasemnate 	de 	beneficiarii 
cant ractelor 	enumerate 	din 	care 	să 	relasii 
prestarect respectivelor servicii. 

Informatii privind asocierea: 
Once operator economic are dreptuL de a participa la 
procedura de atribuire in calitate de ofertant, 
individual sau in comun cu alti operatori economic', 
inclusiv in forme de asociere temporara constituite in 
scoput participarii La procedura de atribuire. In cazul 
in care mai multi operatori economici participa in 
comun la procedura de atribuire, indeplinirea 
criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala 
se demonstreaza prin luarea in consideratie a 
resurselor tuturor membrilor grupuLui, iar autoritatea 
contractanta solicta acestora sa raspunda in mod 
solidar pentru executarea contractului de achizitie 
publica. Autoritatea contractanta solicita 
operatorilor 	economic' 	participanti 	in 	comun 	La 
procedura de atribuire a caror oferta a fost 
desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o 
anumita forma juridica in masura in care este 
necesar pentru executarea in mod corespunzator a 
contractului de achizitie publica. 

Modalita  tea de indeptinire 
Ofertantii vor prezenta Formularele „Acordut de 
Asociere" si „imputernicirea liderului asocierii" in 
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 
Formulare" a Documentatiei de Atribuire. Acesta 
" , 

ii i 	i va P prezentatntr-un sngur exemplar s 	va f 
semnat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul 
legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate 
cu modelut pus ta dispozitie). 

informatii privind partea/p ă rtile din 	contract pe 
care 	operatorul 	economic 	intentionează 	sd 	one 
subcontracteze 

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/p ă r ţ ile 
din contract pe care urmeaz ă  să  le subcontracteze si 
datele 	de 	recunoastere 	ale 	subcontractantilor 
propusi, 	 ti—lci—rnomentut---de—ot-ribuire_conforrnapre_vederi 

Se 	va 	prezenta 	Formularut 	Acordul 	de 
subcontactare 	in 	conforrnitate 	cu 	modelul 
prezen  tat 	in 	Sectiunea 	„Formulare" 	a 
Documentatiei de Atribuire. 

Subcontractan ţ ii propusi nu trebuie sti se afle în 
situatia care determin ă  excluderea din procedura 

tor art_164,_cia.— dacă —acestia—sont—eunoscu
depunerii ofertei. 165 ş i art. 167 din Legea nr. 98/2016 si vor trebui 

să  prezinte documentele precizate la cap. 111.1. 
Cerinta  1:  Situatia personal  a ofertantului si 
cele precizate la cap. 111.2 Cerinta 2: Capacitatea 

de exercitare a activitAtii profesionale. 

Autoritatea 	contractant ă 	poate 	respinge 
subcontractantul 	propus 	deal 	acesta 	nu 
indeplineste cerintele de calif/care privincl 
capacitatea sau se incadreaz ă  printre motivede 
excludere si solicita candidatuluil ofertantului o 
singură  dată  - inlocuirea acestuia si prezentarea 
unui alt subcontractant. 

111.1 .6.a) Garantie de participare - Ofertantul va constitui garantia de participare în cuanturn de 1839,60 
lei. (Garantia de participare constituit ă  "in alta moneclă  decă t leul, se va calcula la cursui leulvalut ă  
camunicat de BNR din data pubtic ă rii anuntului de participare). 

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va 
ofertei, respectiv 90 de zile la data limita de depunere 

Garantla de participare se constituie 'in conformitate 
modifică rile si complet ă rile ulterioare. 
in cazul viramentului bancar, 	plata se va realiza 

fi eel putin egal ă  Cti perioada de valabilitate a 
a ofertei stabilit ă  prin anuntul de participare. 

Cli prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu 

în contul R067TREZ3915006XXX000121 	deschis la 
odată  cu oferta. 

constituiril garantiei de participate Insatit ă  de 
Trezoreria Slobozia, Docurnentul de plată  va fi depus 
In cazul utiliz ă rli unui instrument de garantare, dovada 
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dovada pleitii acesteia va fl depusd odatd cu oferta in forma' originald si trebuie sd prevadd cd plata 
garantlei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe ban 
declaratiei acestula Cu privire la culpa persoanei garantate, 
In cazul participdrii fn comun to procedura de atribuire, garantia de participare trebuie constituitd in 
numele asocierii si s ă  mentioneze cd acoperd Fr) mod solidar toti mernbrii grupului de operator! 
economici. 
111.1 .6.b) Garantie de bun ă  execute: 
Cuantumul garantiel de bund executie reprezinta 10% din pretut contractutui (feird TVA) si se va constitui 
'in conforrnitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016. 

111.1.8) Forma juridic  ă  pe care ova  lua grupul de operatori economic' c ă ruia i se atribuie contractul: 
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitille publice nr. 98/2016, cu modifiedrite si completdrile 
ulterioare. 

111.1 .9. Legislatia aplicabil ă : 

1. 	Legea privind achizitlile pubtice nr. 98/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare; 
2, 	Legea privind remediile si dine de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie 

publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de 
servicii, precum 5i pentru organizarea .5i functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatillor nr 101/2016, cu modificdrile si completdrite utterioare; 

3. H.G. 	nr. 	395/2016 	pentru 	aprobarea 	Norinelor metodologice 	de 	aplicare 	a prevederitor 
referitoare la atribuirea contractutui de achizitie publicd/ului- din Legea or. 98/2016 privind 
achizitiite publice, cu modificdrile .si completdrile utterioare; 

4. Legislatla incidentd in domeniul obiectului contractutui prevdzutd in caietu( de sarcini; 
5, 	Procedura proprie de atribuire a con tractelor de achizitie public& acordurilor-cadru cc au ca 

object servicii sociale 5si alte servicii speezfice preveizute in ANEXA 2 la Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile pub/ice, 	cu valoare estimatd mai ?Wed deceit pragul corespunzeitor 
preveizut la art. 7, alin. (1), lit. el). 

SECTIUN EA IV: 

IV.1) PROCEDURA 

- Procedura proprie conform art. 69 alin. (6) din Legea nr. 9812016, desfa ş uratIi offline, 

1V.2) INFORMATI1 ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare 	ronânei 

1V.2.2) Moneda in care se transmite oferta financiar sa 

IV.2.3) Perioada minima pe parcursul c ă reia ofertantul trebuie s ă  îi  mentin ă  oferta: 9.ili 

termenut limitd de primire a ofertetor 

.,,'... 	de 	la 

1V.2.4) Conditii de deschidere a ofertelor: 

Data de deschidere a ofertelor: 	atito.4.4 
Locul de deschidere a ofertelor: Consitiul Judetean lalornita, Plata Revolutei, nr. 1 

Persoane autorizate s ă  asiste la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare 

IV.3. PREZENTAREA OFERTEI 

1V.3.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Pro  punerea tehnic ă  VG detalia modut de îndeplinirea a tuturor cerintelor solicitate in caietul de 
sarcini. Ofertantul va prezenta o deciaratie de acceptare a conditiilor contractuale atasate 
prezentului anunt. 
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Descrierea tehnică  detaliat ă  a serviciilor va con tine, cel pu ţ in: 
a) prezentarea serviciilor, specificate in caietul de sarcini ş i a personalului cc urmeaz ă  a fi alocat 
pen tru efectuarea prestatiilor; 
b) descrierea modutui de organizare a serviciilor de paz ă , activită tile ş i sarcinile concrete care vor fi 
incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului cu referire la fiecare din specificatiile 
teh nice prevăzute in capitolele I subcapitolele paragrafele prezentului Ca let de sarcini; 
c) modalitatea de realizare a cerintelor de asigurare a posturitor de paz ă  cu personal de specialitate 
avizat de organele de politie, calificat profesional ş i do tat corespunz ă tor prevederilor legate In 
vigoare; 
d) modatitatea de realizare a interventlilor, inclusiv prin descrierea dot ă rilorlresurselor ş i dot ă rilor 
pe care le vor alocalutiliza pentru interventii, in cazul aparitlei unor incidentelevenimente oricare 
din obiectivele mentionate in caietul de sarcini. 
e) declaratie pe proprie r ă spundere in care ofertantut va indica faptul 	elaborarea ofertei a tinut 
cont de obligatille referitoare la conditiile mediului, social ş i at relatiilor de munc ă , conform 
reglement ă ritor in vigoare la nivel national (Formularui „Declara ţ ie privind respectarea 
reglement ă rilor obligatorii din domeniul mediului, social, al rela ţ iffor de muncă  i  privind respectarea 
legisla ţ iei de securitate ş i să nă tate  în  muncă "). 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: 
- Ministerut Mediului, Apetor si Padurilor, Bd. Libert ă tli nr. 12, Sector 5, Bucure ş ti, Rom ă nia, Tel. +40 
21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro . 

Ministerul  Munch, Familiei, Protectiel Sociale ş i Persoanelor Vă rstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 
sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40213136267, Fax: +40 213136267, adresa Internet (URL): 
www.mmssf.ro . Dispozi ţ ii relevante in domeniile anterior mentionate se g ă sesc in Legea nr. 319/2006 
privind securitotea ş i să n ă tatea în muncă , Hotă rarea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerintele 
minime de securitate ş i să nă tate pen tru locul de munc ă , Ordonanta Guvernului nr.19512005 privind 
protectia mediului f in Legea nr. 307/2006 privind ap ă rarea impotriva incendiitor. 
Nota 1: In cazut asocierii sau subcontractor'', propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu modul de 
impartire a sarcinitor intre operatorii economici implicati, precum si nivelut de implicare din punct de 
vedere at resurselor materiale si umane utilizate. 
Nota 2: Autoritatea  con tractanta solicita ofertantului sa precizeze Tn oferta partealpartile din 
contract pe care urmeaza sa le subcontract eze si datele de identificare ate subcontractantilor propusi 
- numele, datele de contact si reprezentantii legal' ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi 
trebuie so respecte aceleasi obligatii ca Si ofertantii, in domeniul mediului, social si at relatiilor de 

 --rn-unco, stabilite—prin legistatia—adoptata—la—ni-vetul—Uniunii—Europene;legislatia—nationala, prin 
acorduri colective sou prin tratatele si acordurile Internationale. 

IV.3.2. Modul de prezentare al propunerii finanaare 

Propunerea financiară  va fi exprimată  ir? lei (fă ră  TVA) ş i va fi intocmit ă  in conformitate cu cerintele 
autorit ă tii. 
Propunerea financiara va cuprinde obligatoriu Formularul de oferta si anexa; 
Pretul va include toate serviciile stabilite precum i cele implicite cc decurg din executarea 
con tractului in privinta prest ă rii serviciitor. Acesta include toate responsabilit ă tile prestatorului 
pentru obtinerea avizelor, aprob ă rilor ş i autorizatiilor, forta de munc ă , supravegherea, 
echipamentele, dotă rile, asigură rile, i altele, impreun ă  cu toate riscurile generate, r ă spunderi ş i 
obligati' cc decurg din executarea contractului. 
Tn situatia in care ofertantul prezint ă  subventii AJOFM in detalierea pretului, acesta va prezenta o 
declaratie pe propria r ă spundere c ň  persoanele beneficiare ale subventiilor prezentate vor presto 
serviciile efective. 
Note: 

Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al continutului, pe toat ă  perioada de 
valabilitate stabilit ă  de că tre autoritatea ş i asumată  de ofertant. 

7  În vederea compar ă rii unitare a ofertelor, toate pre(urile vor fi exprimate în cifre cu doua 
zecimale. 
Trr situa ţ ia 'in care dou ă  sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea va recurge la 
solicitarea transmiterii offline de c ă tre operatorii economic' de noi preturi 
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare. 

IV.3.3. Modul de prezentare  at ofertei 
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Oferta trebuie sa fie depusă  in plic sigilat. Pe plic se vor scrie urmatoarele informatii: 
- Numele si adresa Autoritatii Contractante: JUDETUL IALOMI ŢA; 
- Numele achizitiei pentru care se depune oferta; 
- Mentiunea "A nu se deschide fnaintea sesiunii de deschidere a ofertei". 

Autoritatea  Con tractanta nu isi asuma nici a responsabilitate in cazul in care oferta nu este intact ă , 
sigilată  sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. 
Adresa la care se depune oferta: Plata Revolupei, nr. 1, Localitatea: Stobozia, Cod postal: 920032. 
Opera torul economic trebuie so ia toate masurile astfel "incat oferta sa fie transmisa la sediul 
autoritatii con tractante, numai pana la data limita de depunere a ofertei, asa cum va fi aceasta 
evidentiata în anuntul de participare ; 
Riscurile depuneriil transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. 
Oferta depus ă  la a alto adresa dec.& cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere 
se return eaza nedeschise. 
Nu se accepta ofert ă  nesemnată . Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care 
se depun. Se solicită  operatorului economic s ă  procedeze la numerotarea de la prima la ultimo pagin ă  
a tuturor paginilor din cadrul ofertei, astfel ?Ix& acestea sei poat ă  fi identificate 'in mod foci!. 
Ofertantul are obligatia de a anal iza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform 
tuturor instructiunitor, formu(arelor, prevederitor contractuale si caietului de sarcini con tinute In 
această  documentatie. 
Operatorut economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data 
limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa  în  acest sens.  

VI.4) Proceduri de contestare 

VIA.1) Organismul de solutionare a contestatiilor 

Denumire oficial ă : Consiliului National de Solutionare a Contestatii(or (C.N.S.C.) 
Adresă : Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, 
Localitate; Bucureş ti Cod po ş tat: 030084 Tars& Romania 
E-mail: office@cnsc.ro  Telefon: 021.310.46.41 	, 
Adresă 	 Internet: 
www.portal.cnsc.ro  

Fax: 	 021.310.46.421 
021.890.07.45 

VI.4.2) Procedura de contestare 

Eventualele contestatif se pot depune la Consitiul Na0onal de Solutionare a Contestatiilor finstanta 
competentâ ş i vor fi solutionate potrivit Legii nr. 101/2076. 
Termenut de depunere 01 contestatiei: 7 zile de la primirea cornunicaril. 
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