
INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI 

SECT1UNEA 1: AUTOR1TATEA CONTRACTANT4 

1.1) Den  umire si adrese 

• Denumire oficial ă : JUDETUL IALOMITA 

Cod de identificare fiscal ă : 4231776 

Adresa: PlATA REVOLUTIEI, NR. 1 

Jude ţ  si localitate: 1ALOMTA, SLOBOZ1A Cod postal: Tara: ROMANIA 

Codul NUTS: R0315 

Persoana de contact: 

In atentia MIRELA GENINA PREDA 

Telefon: 0243230200 

E-mail: dap@cicnetro  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 soticita clarific ă ri inainte de data limit de depunere a ofertelor: 5 zile. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: dap@cicnet.ro . 

Ofertete trebule transmise pe e-mail la adresa dap@cienetro  

SECT1UNEA OBIECTUL CONTRACTULU1 

11.1)  Obiectul achizniei 

11.1 .1 ) Titlu: 

"Servieli de paza pentru abieetivele eompuse din imabile, terenuri si eonstruetii cc apartin 
Judetean latotni(a" 

11.1.2) Cod CPV principal: 

79713000-5 Servicii de poz d̀ (Rev.2) 

11.1.3) Tip de contract: contract de servicii sociale si alto servicii prevă zute  în  Anexa 2 din Legea 
98/201 6 

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

Servicii de paza pentru obiectivele compuse din /mobile, terenuri si constructii cc apartin Consiliului 
Judetean Ialomita, dupa cum urmeaza: 

Lotul 1 - Sediul Administrativ al Consiliul Judetean Ialomita si Sala de Speetaeole — I post x 24 h 
Lotul 2 – Imobilc, terenuri si construed" comuna Alexeni — 2 posturi x 24 h 

Termenuilimit ă  panel' to core autoritateo contractant ă  va r ă spurrde 'in mod clar ş i complet tuturor 

solicit6rilor de ciarificare este: a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care 
aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea 1.3 din instruetiune, respectiv 5 zile. 

11.1.5)  Valoarea total ă  estimat ă : 



Valoarea estimat'd fă rii TVA: 595.680,00 lei Moneda: ron; 

11.1.6) impă rtire itn loturi: 	 dax nuo 

Servicii de paza pentru obiectivele compuse din itnobile, terenuri si constructii ce apartin Consiliului 
Judetean Ialomita, dupa cum urmeaza: 

Lotul 1 - Sediul Administrativ al Consiliul Judetean lalomita si Sala de Spectacole — 1 post fix x 24 h 

.Perioada 01.05.2022 -31.12.2022 

245 zile x 24 h (5.880 ore) x 22 lei/h = 129.360,00 lei fara TVA 

Perioada 01 .01.2023 - 30.04.2023 
120 zile x 24 In (2.880 ore) x 22 lei/h = 63.360,00 lei fara TVA 

Total: 365 zile x 24 h (8.760 ore) x 22 lei/h x 1 post= 192.720,00 lei fara TVA 

Lotul 2 - lmobile, terenuri si constructii — comuna Alexeni — 2 posturi mobile x 24h 

Perioada 01.05.2022 -31.12.2022 

245 zile x 24 h (5.880 ore) x 23 lei/h = 135.240,00 lei fara TVA 

- Perioada 01 .01.2023 -30.04.2023 
120 zile x 24 h (2.880 ore) x 23 lei/h = 66.240,00 lei fara TVA 

Total: 365 zile x 24 h (8.760 ore) x 23 lei/h x 1 post= 192.720,00 lei fara TVA 

Total: 365 zile x 24 h (8.760 ore) x 23 lei/h x 2 posturi = 402.960,00 lei fara TVA 

Valoare estimat ă  total ă  = 595.680,00 lei fara TVA 

Valoarea estimată  a fost calculata luand in considerare aplicarea prevederilor art. 165 din HG 39512016 
cu modificarile si completarile la zi, respectiv pana la 31.12.2022 cu posibilitatea de prelungire pentru 4 
luni, pana la 30.04.2023. 

Oferta va fi elaboratd  pen tru fiecare lot in parte. 

11.2) Descriere 
11.2.2) Coduri CPV secundare: 

11.2.3) Locul de executare: Judetul lalomita - Slobozia, Alexeni; 

11.2.4) Descrierea achizittei publice: 

(natura ş i cantitatea serviciilor sau o mentiune privind nevoile ş i cerintele) 

Contract de servicii de pazti  pen  tru oblectivele compuse din imobile, terenuri si constructii  cc  apartin 
Consiliului Judetean Ialomita ş i anume: sediul Consiliului Jude ţ ean Ialomita, ;mobile, terenuri si 
constructii situate in Alexeni. 

11.2.5) Criterii de atribuire: Pretu( cel mai sceizut; 

11.2.6) Durata contractului: -de ia sernnarea contractului pemii la 31.12.2022 cu posibititatea de 
pretungii e Cu maximum 4 luni in limita fondurilor bugetare existente in conform itate Cu art. cu  
prevederile art. 165, alin. (1) din HG nr. 395/2016. 



11.3) Ajustarea pretului contractului: Pretul contractului se va ajusta în functie de modific ă rile actelor 
normative incidente in materie (modificarea salariului minim garantat in plat ă , modificarea legislatiei 
in domeniu, alte modific ă ri legislative cu impact in tariful prestatlei), in conditlile prev ă zute in art. 
221 din Legea nr. 98/2016 cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare coroborat Cu art. 164 din H.G. nr. 
395/2016 cu modific ă rile i cornplet ă rile ulterioare. Tariful se va modific ă  proportional, functie de 
modificarea solariului minim pe economie, in conditille legii, 

        

  

SECTIUN EA III - CERINTE MINIME DE CALIFICARE 

     

       

  

111.1.  Cerinta  1:  Situatia personal ă  a ofertantului 

    

  

Conform prevederilor art. 180  aim.  1 din Legea 98/2016-cerin ţ ele se aplic ă  prin raportare la 
fiecare lot. 

   

  

Ofertantii si subcontractantii nu trebuie să  se regă sească  in situatiile prevă zute la art.164, 165, 
167 din Lesea nr. 9812016 

  

  

Modalitatea prin care poate fi demonstrată  indeplinirea cerintei: 

   

  

• Formularul „Deciaratia pe propria r ă spundere privind neincadrarea in situatiile de excludere de la 

art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016" 
• certificate constatatoare privind (ipso datoriilor restante, Cu privire la plate impozitelor, taxelor 

SOU a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la rnomentul 
prezentarii pentru sediul principal ş i pentru sediile secundarelpunctele de lucru declarate in 
certlficatul constatator ONRC far pentru sediile secundarelpunctele de lucru, o declaratie pe 
propria ră spundere privind indeplinirea obligatiilor de plat ă  a impozitelor, taxelor sau 
contributiilor la bugetul general consolidat datorate; 

• cazierul judiciar  at operatorului economic ş i at membrilor organului de administrare, de 
conducere sou de sup raveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie SOU de control in Wail acestuia, aş a cum rezultă  din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 

• după  caz, docurnente prin care se demonstreaza faptul co opera torul economic poate beneficia de 
derog ă rile prevă zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice; alte documente edificatoare, dup ă  caz. 

• Formularut „Dectaratia privind neincadrarea  în prevederite art. 59-60 din Legea 98/2016" 

Cerintă  : 
• Persoanele Cu functie de decizie din cadrul autoridi ţ ii contractante cu privire la organizarea, 

derularea ş i finalizarea procedurii de atribuire sunt mentionate 7n Formutarut „Dectaratia 
privind neincadrarea în prevederite art. 59-60 din Legea 98/2016".  

  

  

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

Conform prevederilor art. 180  aim.  1 din Legea 98/2016-cerin ţ ele se aplic ă  prin raportare la 
fiecare lot. 

Ofertantii  i subcontractantii trebuie s ă  prezinte Certificat constatator emis de ONRC sau documente 
retevante care să  dovedeasc ă  forma de inregistrare si, dup ă  caz, de apartenent ă  din punct de vedere 
profesional. Datete inscrise In acesta trebuie s ă  fie reate/actuate la data limit ă  de depunere a ofertelor.  

  

  

111.3. Cerin ţ a 3: Capacitatea tehnic ă  si profesional ă  

    

  

Conform prevederilor art. 180  aim.  1 din Legea 
98/2016-cerin ţ ele se aplic ă  prin raportare la 
fiecare lot. 

Ofertantii vor prezenta o lista cu serviciile similare 
prestate în uitirriii 3 an, (calculati panel' la data 
lirnită  de depunere a oferte(or) din care s ă  rezulte 
di au prestat servicii similare in valoare cumulatd 
de cc! putin: 

Modalita  tea de indeplinire 
Lista trebuie sei contin ă  per bade de prestare, 
beneficiari, indiferent dac ă  aceş tia din urmă  sunt 
autorită ti contractante sou clienti privati. 
Ofertantii vor prezenta certificate/ documente 
emise sou contrasemnate de beneficiarii 
contractelor enumerate din care s ă  reias ă  
prestarea respectivelor servicii. 

  

        



Pentru Lotul 1 - 190.000 lei, fă ră  TVA. 
Pentru Lotul 2 - 400.000 lei, petrel TVA. 

Prin servicil similare se fnieleg, Jam a se limita la: 
servicii de pazci, servicii de supraveghere, servicii de 
patrulare, servicii de monitorizare i intervenţ ie 
rapidci, servicii de rnonitorizare a sisternelor de 
alarmci. 

lnformatii privind asocierea: 
Once operator economic are dreptut de a participa la 
procedura de atribuire in calitate de ofertant, 
individual sau in comun cu alti operatori economici, 
inclusiv in forme de asociere temporara constituite in 
scopul 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 dennonstreaza 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 economici 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 indeplinire 
Ofertantit vor prezenta Formularete „Acordul de 
Asociere" ş i „Tmputernicirea liderului asocierii" in 
conformitate cu modelul prezentat in Sect iunea 
„Formulare" a Documentatiel de Atribuire. Acesta 
va ft prezentat intr-un singur exemplar si va fi 
semnat, in cazul unet asocieri, de reprezentatut 
legal at fiecarui ofertant asociat (in conformitate 
cu modetul pus la dispozitie). 

Conform prevederilor art. 180 aim. 1 din Legea 
98/2016-cerintele se aplied prin raportare la 
fiecare lot. 

lnformatii privind partealp ă rtile din contract pe 
care operatorut economic intentioneaz ă  să  one 
subcontract eze 

Ofertantul are obligatia de a preciza partealp ă rtile 
din contract pe care urmeaz ă  sä le subcontracteze ş i 
datele de recunoa ş tere ale subcontractantilor 
propu ş i, dacă  aceş tia sunt cunoscuti momentul 
depunerii ofertei. 

Se va prezenta Formularul Acordul de 
subcontactare in con formitate cu modelul 
prezentat in Sectiunea „Formulare" a 
Documentatiei de Atribuire. 

Subcontractantii propu ş i  flu trebuie s ă  se of le  In 
situatia care determin ă  excluderea din procedura 
de atlibuire conform prevederilor art. 164, art. 
165 ş i art. 167 din Legea or. 98/2016 i vor trebui 
să  prezinte documentete precizate la cap. 
CeriRta 1: Situa0a personal6 a ofertantului 
cele precizate la cap. 111.2 Cerinta 2: Capacitatea 
de exercitare a activit ă tii profesionale. 

Autoritatea 	contractantă 	poate 	respinge 
subcontractantul propus dacă  acesta  nu  
indepline ş te cerintele de calificare privind 
capacitatea sau se incadreaz ă  printre motivede 
excludere i solicita candidatului I ofertantului o 
singură  data inlocuirea acestuia ş i prezentarea 
unui alt subcontractant. 

111.1 .6.a) Garantie de participare 	Ofertantut va constitui garantia de participare in cuantum de 
1.927,20 lei pentru Lotul 1, 4,029,60 lei pentru Lotul 2. (Garantia de participare constituit ă  in alai 
monedă  decă t leul, se va ca(cula la cursul leulvalut ă  comunicat de BNR din data public ă rii anuntutui de 
participare). Garantia de participare va fi constituit ă  separat pen tru fiecare lot 'in parte. 

Perioada de valabilitate a garantiet de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a 
ofertei, respectiv 90 de zile to data limita de depunere a ofertei stabilit ă  prin anuntut de participare. 

Garantia de articipare se constitute in conformitate cu prevederite art. 36 din H.G. or. 395/2016, cu 



modifică rile ş i complet ă rile ulterioare. 
In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contut R067TREZ3915006XXX000121 	deschis la 
Trezoreria Slobozia. Documentul de plată  va fi depus odată  cu oferta. 
In cazul utiliz ă rii unui instrument de qarantare, dovada constituirii garantlei de participare insotit ă  de 
dovada pl ă tii acesteia va fi depus ă  odat ă  Cu  oferta in form  ă  originat ă  ş i trebuie s ă  prevadă  că  plata 
garantiei de participare este irevocabil ă , se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a 
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire ta culpa persoanei garantate. 
In cazul particip ă rii in comun ta procedura de atribuire, garantia de participare trebuie constituit ă  in 
numete asocierii. 
111.1 .6.b) Garan ţ le de bun ă  executie: 
Cuantumul garantiei de bună  executie reprezint ă  10% din pretul contractului (f ă rd TVA) ş i se va constitui 
în conformitate cu prevederile art. 40 din HG 395/2016, separat pentru fiecare lot in parte. 
In cazul unei asocieri, garan(ia de bun ă  executie trebuie constituit ă  in numete asocierii. 

111.1.8) Forma juridic ă  pe care ova  lua grupul de operator( economici c ă ruia i se atribuie contractul: - 

Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiiie publice nr. 98/2016, cu modific ă rite ş i completă rite 

ulterioare. 

111.1.9.  Legisla0a aplicabil ă : 

1. Legea privind achizitiite publice nr.  98/2016,  cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 

2. 3. Legea privind remediile ş i că ile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie public ă , a 

contractetor sectoriale ş i a contractelor de concesiune de tucră ri ş i concesiune de servicii, precum ş i 

pentru organizarea ş i functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiitor nr 101/2016, cu 

modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  ref  eritoare la 

atribuirea contractului de achizitie public& utui- din Legea nr. 	98/2016 privind achizitiile publice, Cu 
modifică rile ş i complet ă rile ulterioare; 
5. Legisiatia incident ă  in domeniul obiectului contractului prevă zută  in caietut de sarcini; 

6. Procedura proprie revizuit ă  de atribuire a contractelor de achizitie publică / acordurilor-cadru ce au co 

obiect servicii sociale ş i alte servicii specifice prev ă zute in ANEXA 2 la Legea nr. 98/2015 privind achizitiile 

pub/ice mociific ă rile ş i cornplet ă rile uiterioare, 	cu valoare estimată  mai midi dec.& progul corespunzator 

prevă zut la art. 7, alin. (1), lit. d). 

SECTIUNEA IV: 

IV.1 ) PROCEDURA 

- 	Procedura proprie conform art. 69 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, desfăş urată  offline. 

1V.2) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.2.1) Limbite tri care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare 	rom ă nă  

IV.2.2) Moneda in care se transmite oferta financiară  RON 

IV.2.3) Perioada minima pe parcursul c ă reia ofertantul trebuie s ă  îi  men ţ in ă  oferta: 90 zite de to 

termenut limit ă  de primire a ofertelor 

IV.2.4) Conditii de deschidere a oferi  etor: 

Data de deschidere a ofertelor:  	 ° 	3.01(... 0022- 	 2  3 . 6-N 
Locul de deschidere a ofertelor: Consihul Jude ţ ean lalomita, Plata Revolutei, nr. 1 

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

IV.3. PREZENTAREA OFERTE1 

1V.3.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice 
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