Comuna Cîorani
JUD. Prahova
COMPARTIMENTACHIZI ŢII PUBLICE
NL?din

INVITATIE DE PARTICIPARE

Comuna Cioarani, cu sediul in localitatea Comuna Ciorani, judetul Prahova, telefon/fax +40 244462025, cod de inregistrare fiscala 2845648, reprezentata prin domnul Marin Voicu, avand functia de
primar, doreste sa achizitioneze ,,Servicii de paza la cladirea SPCLEP Ciorani, judetul Prahova.
Procedura aplicat ă pentru atribuirea contractului de achizi ţie publică : Procedura proprie Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2, cu respectarea
prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) si alin (2) din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art. 101

1.

2.
3.
4.
S.
6.
7.

alin (2) din HG 395/2016;
Limba de redactare a ofertei: limba român ă ;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv;
Pre ţul va fi exprimat în lei, exclusiv si inclusiv TVA.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: ,,pre ţ ul cel mai scă zut
Ofertele se vor depune la sediul Comuna Ciorani (Primaria Comunei Ciorani), jud. Prahova
Data limita de depunere a ofertelor: 21.04.2020, ora 10:00.
Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul

8.
Primariei Ciorani.
9. lnformatii suplimentare la tel 0244-462025, persoane de contact Petre Elena.

io.

Sedinta de deschidere a ofertelor: 22.04.2020, ora 10,00.

Anexat prezentei invitatii va transmitem Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini, model
formulare si model contract.
ln cele ce urmeaza sunteti invitati sa depuneti oferta dumneavoastra, insotita de documentele
solicitate pentru prestarea de servicii de paza
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DOCUMENTAflE DE ATRIBUtRE

Achizitie servicii de paza la obiectivul cladire SPCLEP Ciorani

SER VICH DE PAZA
CPV: 79713000-5

SECflUNEA J
FISA DE DA TE A A CHIZITIEI
SECŢ IUNEA I; AUTORITATEA CONTRACTANTA
1.1) DENUMIRE, ADRES Ă şI PUNCT(E) DE CONTACT
DenumireofîciaI.ComunaCioarani
Adrest Com. Ciorgni JuJ Prahova
Ţara: Romania

Icod po ştal: 107160

Loca!itate: Ciorani
Punct(e) de contact: În atentia: Petre E!ena si Ene Maria

etefon: +40 244462025

1 Fax: +40 244462025

E-mai!: administratorprimariaciorani.ro
Adresa/ele de internet (dac ă este cazu!):
Adresa sediu!ui principal al autorit ăţii contractante (URL):
;Adresaprofi!ului curnp ărătoru!ui (URL): www.e-!icitatie.ro

SECŢIUNEA 11: OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1) DESCRIERE
I1.1.I) Denumirea dat ă contractu!ui/concursului/proiectuluide autoritatea contractant ă/entitatea contractanta

Servicii de paza la cladirea SPCLEP Ciorani, judetul Prahova
11.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucr ări!or, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
a) Lucr ări

o

B) Produse

c

c) Servicii
Categoria serviciilor:
nr. 12

-

Servieii de investigatie si de

siguranta
11.1.3) Procedura implic ă

•

Un contract de achizi ţii publice

I1.I.5) Descrierea suecint ă a contractului sau a achizi ţiei/achizi ţiilor
Scopul contraetu!ui este achizitionarea de Servicii de paza in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Conform Planului de paza iiitocmit in conformitate cu prevederile art. 5 din Iegea nr. 333 / 2003, se va asigura
paza Cladirii SPCLEP Ciorani, judetut Prahova, prin intermediul unui post de paz ă , cu program de 12 ore/24
ore, inelusiv samb ăta, duminica şi în zi!ele de s ărb ătoare !egale.

Valoarea estimata a contractului, faraTvA 55213,20 Moneda: RON
I1.I.6) Clasificare CPv (vocabularul comun privind achizi ţiile)
Vocabutar principa!
Obiect principa!

79713000-5

Scrvicii de pază

Obiect secundar

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULfl
sau

caz, toate loturile ş i toate

Scopul contractutui este achizitionarea de Servicii de paza la Cladirea SPCLEP Ciorani, judetul Prahova in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Conform Planului de paza intocmit in conformitate cu
prevederile art. 5 din legea nr. 333 / 2003, se va asigura paza Cladirii SPCLEP Ciorani, judetul Prahova, prin
intermediul unui post de paz ă , cu program de 12 ore!24 ore, inclusiv sâmb ăta, duminica şi !n zilele de
sărbătoare legale.

Valoarea estimata a contractului, fara TVA 55213,20 Moneda: RON

11.3) DURATA CONTRÂCTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALJZARE
Durata de prestare a servicii!or , în luni: 8 luni de la data atribuirii contractutui, cu posibi!itatea prelungirii conform tegii.

SECŢIUNEA 111: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
-

111.1) CONDIŢH REFERITOARE LA CONTRÂCT
111.1.1. Garantie de participare

da . nu u

Ofertantul va constitui o garan ţie pentru participare în cuantumul: 552,00 lei.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va tî cel putin egata cu perioada de valabilitate a ofertei,
respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Forma de constituire a garantiei de participare: prin virament bancar în contul Autoritatii Contractante nr.
R059TREZ5245006XXX000652, deschis la Trezoreria Mizil, cod flscal 2845648 , sau printr-un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de participare
trebuie sa tie irevocabila.
In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate
bancara!societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele
din acest formular. Garantia de participare se va prezenta, pana la data limita stabilita pentru depuiierea ofertelor
de catre toti operatorii economici.
Pentru o evaluare si raportare unitare ate cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta in tei pentru o
garantie de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data anterioara datei limita
de depunere a ofertelor cu 5 zile.
111.1.11) Caran ţie dc bun ă execuţie

da • nu o

Cuantumul garan ţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului t ără TVA.
Garan ţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile Iucrătoare de Ia senmarea contractului de acliizi ţie
publică!contractului subsecvent.
Modalităţi de constituire
instrument de garantare emis de o institu ţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de
asigurări, în condiţiile legii.
virament bancar
numerar (pentru valori mai mici de 5000 Iei)
prin reţineri succesive din sumeje datorate pentru facturi par ţiale (suma iniţială nu mai mică de 0,5 %
din pre ţul contractului)
In situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obliga ţia de a reîntregi
arantia în cauză raportat la restul r ămas de executat.
In cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul execut ării acestuia, contractantul are obliga ţia de a
completa garan ţia în corelaţie cu noua valoare.
IILI.2) Principalele modalit ăţi de finan ţare şi plată şi/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare.
111.1.3) Forma juridic ă pe care o va lua grupul de operatori economici c ă ruia i se atribuie contrai
Asociere conform art. 53, din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.
111,1,5. Legislaţia aplicabil ă
a) Norma procedurala intema nr. 15946 din 3 1 , 12.20 1 9

Legea privind nchizitiile nr 98/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru
organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap,nov.ro
d) Hotă rârea Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizi ţie publică/acordului-cadru din Legea privind achizitiile nr.
98/2016;
e) O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea si completarea uior acte normative cu impact asupra domeniului
achiziţiilor publice.

I1I.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
I11.2.1) Situa ţia persona ă a operatorilor ecouomici, inclusiv cerin ţe!e referitoare la înscrierea îu registrul comer ţ ului
sau al profesiei
11I.2.1.a) Situa ţia personal ă a candidatului sau ofertantului:

Ofertantii nutrebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 59 din Legea nr.
98/2016 privincl achizitiile publice.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage
exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Operatorii economici vor prezenta:
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. Aceasta se
Formularul nr. 2;
va prezenta de catre toti operatorii pana la data Iimita a depunerii ofertelor
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016. Aceasta se
va prezenta de catre toti operatorii pana la data limita a depunerii ofertelor Formularul nr. 3;
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016. Aceasta se
va prezenta de catre toti operatorii pana la data limita a depunerii ofertelor Formularul nr. 4;
DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea 98/2016. Aceasta se va
Formularul nr. 5;
prezenta de catre toti operatorii pana la data limita a depunerii ofertelor
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile
subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are
datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor
juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii
restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA);
CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic i al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezcntare, de
decizie sau de control în cadrul acestuia, aa cum rezult ă din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Persoanele ce detinfunctii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce privcste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuirc sunt urmatoarele:
Marin Voicu.
l.
2,
Mirica Nina
Deciu Madalina
3.
Matei Gheorghe
4.
5.
Petre Elena
Ene Maria
6.
Calugaru Ovidiu
7.
Musat Adrian loan
8.
Mihai Dumitru
9.
10.
Tudor Doina
lancuGheorghe
11.
lvascu Vasile
12.
13.
MatacheMaria
Mocanu Ion
14.
O MAtV
Serban Enianoil
15.
VasileState
16.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¶7.

Zamtir loana

BoiangiuNichita florian

CC~

sifinatizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Gutu Ana Pansetuta Reprezentant furnizorului de servicii de achizitii publice.
l.
Juganaru Mircea Consultant achizitii publice.
2.
Ionescu Alina A.ndreea Consultant achizitii publice.
3.
III.2.11) Capacitatea Je exercitare a activit ăţii profesionale
-.

-

-

t Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile tegii din tara
de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îrideplinirea cerintei: se va prezenta certificatul constatator emis de
ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere
Directia Politiei de Ordine
profesional, respectiv sa detina Licenta eliberata de lnspectoratul General al Politiei
Publica pentru exercitarea activitatii de paza conform Legii nr 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta Licenta sau pentru ofertantii
straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, in copie conform cu originalul.
-

Licenta eliberata de lnspectoratul General al Politiei sa fie in perioada de valabilitate atat la data prezentarii
ofertei si a incheierii contractului, dar si pe tot parcursul derularii acestuia.

111.2.2) Capacitatea economic ă şi financiar ă

HI.2.3.a) Capacitatea tehnic ă si/sau profesional ă
Modalitatea de indeplinire

Informatii si,san nivel(uri) minim(e) necesare penirn
evaluarea respectării cerintelor mentionate

Cerinta nr. I
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
care sa contina valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent
contractante
obligatoriu

daca acestia
sau
de

clicnti

din

urma

privati,

sunt

autoritati

însotite in niod

certificate/documente

Operatorul economic va prezenta Lista principate!or prestari de
servicii in ultimii 3 ani (Formular 11) insotita de
contracte/procese verbate/alte documente din care sa rezulte ca
au fost prestate servicii similare obiectutui procedurii de
achizitie.

.

emlse

sau

Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat
RON, se va utiliza cursu l mediu an nual RON/valuta comunicat
de BNR

contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor
mentionat!e din care sa reiasa prestarea de servicii
similare cu cete supuse achizitiei.
Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze
ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii
similare in baza unuia sau mai mu!tor contracte in
valoarc de 55213,20 lei.

În cazul depunerii unei oferte comune, operatorii economici vor
fi prezeHtate acordul de asociere (Formular 8).
Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă a operatorului economic
poate fi susţinută in conformitate cu art. lS2 din Legea
nr.98/2016.
.............................

Modalitate de indeplinire: Ier ţul/terţit susţtnători vor prezenta
angajanientul ferm al ter ţului susţinător/aiigajamentele ferme
ale terţilor susţinători prin care se dovede şte că ofertantul va
avea acces în orice moment la sus ţinerea terţului (Formular 9).
.

Prin angajarnentul ferm, terţul/terţii confirmă, prezentand
documente justiflcative, dup ă caz, faptul că valvor sprijini
ofertantul în vederea îndeplinirii obliga ţiilor contractuate, fie
prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a
duce la îndeplinire respectivele activita ţi pentru care a acordat
susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice şi
profesionale pe care le va pune la dispozi ţie ofertantului
(descriind modul concret în care va realiza acest lucru).
Totodată, conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016,
prin angajamentul ferm, ter ţullterţii se va/vor angaja c ă valvor
răspunde în mod solidar cu ofertantul p
rea
cntractului de achizi ţie publică. Răsp d%
r àlidla
teului!terilor sus ţinător/susţinători se va angcondiţ
nqîndeplinirii de catre acesta/ace ştia a ob a

I~~

asumate prin arigajament.
Atentiel În cazul aplic ării procedurii simplificate, operatorul
economic poate s ă invoce sus(inerea unui/unor terter ţi pentru
nlaximum 50% din cerin ţa privind experien ţa similar.
Iuformaţii privind partea din coritract pe care operatorul
econornic are, evcntuat, inten ţia să o subcontracteze.
Ofertantut are obliga ţia de a preciza partealp ărţile din contract
pe care urmeaz ă să le subcontracteze şi datele de recunoaştere
ale subcontractan ţilor propuşi.
Modalitate de îndeplinire: se va prezenta acorduLacordurite de
subcoutractare (Formular 10).
II!.2.3.b.) Standarde de asigurare a calit ăţii

SFC ŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul proeedurii si modalitatea de desf ăsurare
IV.1.t.a) Modalitatea de desfăsurare a procedurii de atribuire

Oftline • On line n

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedura simplificata proprie - Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2.

IV.2)CRITERH DE ATRIBUIRE/CRITERH DE EVALUARE A PROIECTELOR (coneurs de
solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dup ă caz,bfa ţi rubrica sau rubricile corespunzătoare sau enumerati criterii/e de atribuire în
cazul contractului de concesiune, respectiv criteriile de eva/uare a proiectelor în cazul concursu/ui de solutii)

Pretul cel mai scazut

.

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactat ă oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Limba Romana.
IV.3.7) Perioada minim ă pe parcursul c ă reia ofertantul trebuie s ă îşi menţin ă oferta
în zile: 60 de zile

I

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnic ă va fi prezentat ă în aşa fel încât s ă detalieze si s ă demonstreze îndeplinirea tuturor cerintelor
din Caietele de sarcini.
Pe parcursul indeplinirii contractului de servicii, se vor respecta obligatiite referitoare ta conditiile de munca si
protectia muncii prevazute de Codul Mmicii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006. Ofertantut va preciza in cadrul
ofertei faptul ca la etaborurea acesteia a tinut cont de obligatiite referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii. Formularul nr. 7.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin c.are se indic ă
o anumită origine, surs ă, productie, un procedeu special, o marc ă de fabrică sau de comert, un brevet d •
si/sau o licentă de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotit ă de mentiunea sau echivalent.
Declaratie pe proprie raspundere privind dotarile tehnice minim necesare pentru desfasurarea

Operatorul economic - va completa Formular 13 si anexa din sectiunea formulare care va cuprinde:
se va preciza tipul si anul de
a)autovehicul de interventie pentru a asigura interventia in obiectivul pazit
fabricatie - ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine in parc autoturisme (proprietate sau teasing);
b)mijloacele de comunicatie disponibile pentru desfasurarea activitatii
c)dotarea agentilor de paza cu uniforme, inscriptionate cu insemnele societatii, materiale de auto-aparare si
interventie, in conformitate cu procedurile de derutare a activitatii.
Personalul specializat de paza trebuie sa fi absolvit cursurile de agenti de paza si sa detina certificate de absolvire
emise de institutii abilitate de a organiza cursuri si atestate eliberate de Politie.
Operatorul economic va prezenta o lista cu agenti de paza care va cuprinde Nume, Prenume si Numar si data
atestatldiploma privind absolvirea cursurilor de agenti de paza. Dupa comptetarea tistei cu agenti de paza se vor
anexa copiile atestatelor.
Personalul care va asigura paza va putea fi schimbat dupa semnarea contractului de achizitie printr-o solicitare
scrisa catre autoritatea contractanta insotita de atestatul/diploma noilor agenti.
JV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va ft prezentata pâna la data limita de depunere a ofertelor prevazuta în anuntul de
participare simplificat.
Legat de propunerea fnanciara, se va completa Formularul nr. 6 si Anexa din sectiunea Formulare.
Pretul va fi exprimat in RON fara TVA.
Ofertantul va elabora propunerea financiar ă astfel încât aceasta s ă fumizeze toate informa ţiile solicitate cu privire
la preţ, precum ş i 1a alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in
concordanţă cu propunerea telinic ă.
Operatorii economici vor depune grafic de prestare fizic si valoric.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de ptic , adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa
contina 3 plicuri in interior marcate corespunzator: Documente dc calificare, ,,Propunerea Tehnic&si ,,Propunerea
Financiara.
Plicul va contine, separat pe langa aceste 3 plicuri si lmpHternicirea pentru persoana autorizata care depune oferta, daca este
cazul.
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPTS al doctimentelor care se depun.
Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
- Numele si adresa Autoritatii Contractante: Comuna Ciorani, (Primaria Cornunei Ciorani), judetul Prahova
- Numcle proiectului pentru care se depune oferta;
- Mentiunea A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor;
Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care ofertele nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior
nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Adresa la care se depun ofertele: Comuna Ciorani, (Primaria Comunei Ciorani), judetul Praliova
Operatorul economic trebuie sa iatoate masurile astfel Tncat oferta sa fie transmisa la sediul autoritatii contractante, numai
pâna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum va fi aceasta evidentiata Tn invitatia de participare;
Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad Tn sarcina operatorului economic.
Ofertele depuse la o alta adresa decat cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise.
Nu se accepta oferte nesemnate.
Documentele insotitoare sunt:
• Scrisoare de înaintare;
• Jmputernicire+copie Carte de ldentitate a imputernicitului;
1n cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trcbuie sa fle
semnate si parafate conform prevederilor legale.
Orice operator econornic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data timita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa Tn acest sens.
Atentie:
Se solicită operatorilor economici s ă procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagin ă a tuturor paginilor din cadrul
ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente carc însotesc oferta, astfel încât acestea s ă
poată fi identificate in mod facil.
Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor instructiunilor,
formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceast ă documentatie
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPUMENTARE
l VI.3) ALTE INFORMATII (după caz)

,

2

- In eazul in care se constata ca ofertete clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea
pentru departajarea ofertelor.
2. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de eatifieare, altele deeat cele soticitate prin fisa de date, se
considera cerintenescrise.

SECTIUNEA 11
APROBA

COMUNA CIORANI

PRMARA COMUNEI CIORANI

ÂVIZAT,

N

Secrctar,

Dki ziu

luna

anul

2.

• ca Nina

ţ
VIZAT CFP,
Inspector,
j

\ Enc Maria

CAIET DE SARCINI

Achizitie servicii de paza la obieetivul cladire SPCLEP Ciorani

Caietul de sareini faee parte integraiit ă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerin ţelor i
baza e ărora se elaboreaz ă de către fieeare ofertant propunerea tehnic ă .
Cerintele din caietul de sareini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.
In acest sens, propunerea tehnica va fi luata in considerare numai in masura in care aceasta
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de
sarcini.
Autoritatea contractauta isi propune incheierea unui contract de furnizare servieii de paza in eonformita
cu Legea 33312003 privind paza obiectivclor, bunurilor si protectia persoanelor.
I. Autoritate contractanta:PRIMARIA COMUNEI CIORANI
2. Denumirea achizitiei: Servicii de paz ă pentru cladirea SPCLEP situata in comuna Ciorani, judetul
Prahova
3. Procedura de atribuire: ). Procedura de atribuire se desfasoara potrivit normelor interne etaborate de autoritatea
contraetanta
4. Obiectul caietului de sarcini
4.1 Achiziţia publică - Servicii

de paza,

4.2 Codut de c1asifeare CPV: 79713000-5 -

Servicii depaz ă

4.3 Cantitate : Se vor achizitiona 2940 ore de servicii de paza pentru o perioada de 8 luni. (12 ore/z i*245 zile)

5. Serviciile de pază se vor presta la ctadirea SPCLEP situata in comuna Ciorani, judetul Prahova. Durata de
prestare a serviciilor este de 8 luni, cu posibilitatea pre!ungirii conform legii.
6. Cerinte tehnice minime obliatorii:

Ofertantul va asigura servicii de paz ă a obiectivetor mentionate mai sus prin intermediui unui post de paz ă , cu
program de 12 ore/24 ore, inelusiv sâmb ăta, duminica ş i în zi!ele de s ărbătoare legale.
Durata serviciului pe posturi, traseul de patrulare ş i frecvenţa patrutării, dacă este cazut, amplasarea postului de paz ă,
consemnele genera!e ş i particulare, obligaţ ii!e persona!ului de pază, reguli de acces în incinta obiectivelor, precum şi
a!te men ţ iuni, vor fi detaliate în Planul de pază al obiectivului, care se întocme şte de către personalul ofertantului
împreună cu personalul achizitorului şi se avizeaz ă de organele competente, potrivit legii.
7.Atribujiile ofertantului

Ofertantul are ob!igaţia să supravegheze prestarea servicii!or, s ă asigure resursele umane, materia!e, echipamentele şi
orice a!te asemenea, fie de natur ă provizorie, fie definitiv ă, cerute de şi pentru contract, în m ăsura în care necesitatea
asigurării acestora este prev ăzută în cotitraet, sau se poate deduce în mod rezonabil din contract;
Ofertantul are ob!iga ţia să asigure efectivu) de agen ţi de pază stabilit de comun acord cu achizitorul, cu respectarea
prevederi!or din Planul de paz ă care va fi anexat Ia contract;
Ofertantul are obligaţia s ă întocmeasc ă, împreună cu beneficiarul, planul de pază aferent obiectivului, conform Legii
nr. 333/2003 privind paza obiective!or, bunurilor, valorilor ş i protectia persoanelor, cu modifk ările ş i completările
u!terioare şi să întreprind ă m ăsurile necesare în vederea aviz ării acestora de c ătre Poliţie;
- Ofertantul are obliga ţia să pună !a dispozi ţia achizitorului, pentru executarea contractului, personal de
specialitate/agen ţi de pază avizat/aviza ţi de organele de poli ţie, instruit/instrui ţi ş i dotat!dotaţi corespunzător pentru
activităţi!e prestate;
- Ofertantul are ob!iga ţia s ă realizeze dispozitivul de paz ă cu personal specializat, echipat în ţinuta specifică a
prestatoru!ui şi să repartizeze agen ţii potrivit p!anului de paz ă;
- Ofertantul are obliga ţia să realizeze instruirea specific ă a agenţilor de pază pentru îndeplinirea eficient ă a atribuţiilor
de serviciu, să asigure dotarea acestora cu uniform ă ş i mijloace de pază, conform Iegis!aţiei în vigoare;
- Ofertantul are obliga ţia să garanteze p ăstrarea secretului profesional cu privire la datele !egate de activitatea
achizitorului ş i a obiectivu!ui în sine;
- Ofertantul are ob!iga ţia să comunice în scris, achizitorului, situaţiile care pot conduce la sl ăbirea sistemului de pază
ş i !a în!esnirea sustragerii de bunuri, precum ş i de măsurile ce trebuie întreprinse;
- Ofertantul are obliga ţia să informeze în timp util ş i ori de câte ori este cazu!, achizitorul, cu toate evenimentete
produse în timpul serviciu!ui de pază, precum ş i măsuri!e luate, etc.
- Ofertantul are obligaţia să asigure coordonarea-dispecerizarea activit ăţii;
- Activitatea de instruire de orice tel a personalu!ui angajat pentru efectuarea servicii!or de paz ă, protecţie, mentenanţă
si securitate revine prcstatorului. Tot acestuia îi revine r ăspunderea privind comunicarea, cercetarea ş i înregistrarea
eventua!e!or accidente de munc ă produse pe durata şi în Iegătură cu executarea sarcini!or de serviciu.

PRIM

8.Agen ţii de pază şiprotecţie trebnie să îndeplinească nrmătoarele îndatoriri:

- S ă poarte permanent în timput serviciu!ui costumul specific prestatorului şi dotările obtigatorii;
- Să cunoasc ă în amănunţ ime obiectivut şi particularităţite acestuia;
- S ă asigure paza ş i apă rarea integrităţii tuturor bunurilor ş i valoritor aflate în interiorut obiectivutui;
- Să permită accesul reprezentanţilor achizitorutui pe bază de legitimaţie de serviciu;
- Să nu se prezinte !a serviciu sub inftuen ţa băuturi!or alcoolice ş i nici să nu consume astfet de b ăuturi în timput
serviciu!ui;
- Să sesizeze organele abilitate despre faptete de natur ă să prejudicieze patrimoniul institu ţiei ş i să dea sprijin Ia
prinderea infractori!or ş i recuperarea bunurilor, va!orilor ş i pagubetor create;
- S ă raporteze în permanen ţă superiori!or ierarhici evenimentete legate de îndeptinirea obliga ţiilor de serviciu;
- S ă nu părăsească postul de paz ă de care este răspunzător în timpul programu!ui rară a-şi asigura un înlocuitor, prin
anunţarea prea!abi! ă a şefu!ui ierarhic, care hot ărăşte;
- În cazul izbucnirii unui incendiu sau producerii unor calamit ăţi naturale, dup ă ce va constata tocul apari ţiei acestora,
este obligat să anunţe evenimentul ta Sistemut Na ţionat Unic pentru Apeluri de Urgen ţă, conducerea achizitorutui,
etc.
- S ă menţină în perfectă stare de cur ăţenie spaţiile puse !a dispozi ţie de către achizitor pentru desf ăşurarea activităţii.
- Menţionăm că există spaţiu de adăpostire pe timp de zi si de noapte şi grup sanitar.
Securitatea muncii

Personalul ofertantu!ui, agen ţii de pază, îş i vor desraşura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
respectiv:
- Legea nr. 3 1 9/2006 privind securitatea ş i s ănătatea în munc ă;
- Normele metodotogice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu modific ările şi
completările u!terioare;
- Instrucţiuni specifice de protec ţia muncii IPSM 2007;
- HG nr. 1091/2006 privind cerinţ e de securitate ş i s ănătate pentru !ocut de munc ă;
- HG nr. 1 146/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munc ă de către tucrători a
echipamente!or de munc ă.
Prevenirea şi stingerea incendii/or

În tirnpul desfăş urării activităţii în incinta obiectivu!ui, personalul ofertantutui va respecta întocmai prevederile:
- Legea nr. 307/2006 pe Iinie de prevenire ş i stingere a incendiilor, cu modificărite şi completările ulterioare;
- Ordinul MAI nr. 163/2007, etc.
Protecţia mediu/ui

Ofertantul va manifesta o deosebit ă atenţie astfel încât s ă se evite producerea oric ăror evenimente care s ă aibă efecte
nocive asupra mediu!ui sau asupra st ării de sănătate a angajaţilor.

Condiţ ii de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică care trebuiesc îndeplinite pentru calificarea

ofertanţilor sunt:
Ofertantut este obligat s ă prezinte în copie legalizat ă licenţa eliberată de Inspectoratul General al Poli ţiei Române
vatabilă ta data desehiderii ofertei.
Ofertantul va prezenta lista eu mijtoacete materiale, tehniee, de transport, de eomunica ţii, aparatura de reeunoa ştere
ş i identifieare, eu centrete de supraveghere ş i dispeeeratele, tehniea de cateul şi softul utilizat, uniforma agen ţilor de
intervenţie si atte mijloace tehniee care fac parte din dotarea societ ăţii;
Ofertantul va prezenta dovada eatific ării şi atestatut profesionat pentru persoanele eare exeeut ă activităţite de pază ş i
protecţie la punetul de lueru menţ ionat de benefieiar.

Recep ţia cantitativa si calitativa a serviciilor
Confirmarea prestaţiei se va efeetua prin intoemirea ta fieeare început de lun ă, pentru luna trecută a prezentei
persoanelor care au efeetuat servieii de paz ă, care va eonţine date referitoare la orete prestate , în baza c ăreia se va
face decontarea acestora.

În eazut în eare nu se execut ă prestaţia eonform planurilor de pază şi eondiţiitor stabitite prin contraet, plata se va
diminua proporţional eu perioada în eare nu au fost îndeplinite obliga ţiile contractuale. De asemenea, se va constata
si stabili vatoarea pagubetor suferite în urma neexecut ării sau stabei presta ţii a servieiului de pază. Prestatorul va
garanta pentru producerea unor pagube (furturi, degrad ări din vandatism) din gestiunea achizitorului. Vatorile de
despăgubire sunt eele aetuate de pe pia ţă a bunurilor simitare eu eele distruse sau furate.

I}[TOCMIT,
ADMINISTRATOR

PRMĂR1A

SECŢIUNEA HI
MODELE DE FORMULARE

FORMULARUL 1:

Scrisoare de garantie de participare

FORMULARUL 2:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile de art.164 din LEGEA 98/2016

FORMULARUL 3:

Deciaratie privind neincadrarea in prevederile de art.165 din LEGBA 98/2016

FORJVIULARUL 4:

Declaratie privind neincadrarea in prevederite de art.167 din LEGEA 98/2016

FORMULARUL 5:

Declaratie privind evitarea conflictului de interese cf. art 59 din LEGEA 98/2016

FORMULARUL 6:

Formutar Oferta Financiara

FORMULARUL 7:

Declaratie privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizitiile pubiice

FORMULARUL 8:

Acord de asociere

FORMULARUL 9:

Angajament ferm privind susţinerea tehnic ă ş i profesională a ofertantului

FORMULARUL 10:

Acord de subcontractare

FORMULARUL 1 1:

Lista principalelor prestari de servicii din uttimii 3 ani

FORMULARUL 12:

Scrisoare de garantie bancara de buna executie

FORMULARUL 13:

Dectaratie privind dotarile tehnice

FORMIJLAR 1
BANCA

(denumirea)
SCRISOARE DE GARAN ŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofert ă la procedura de atribuire a contractului de acMzi ţie publică
Catre
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului intitulat .. ........................................ (se va
completa cu denumirea obiectivului), cod cPv ...........................organizată de
................... ......... ...în calitate de autoritate contractantă noi,
, având sediul înregistrat la
(denumirea bănciiisocietăţii de asigurări)

(adresa băncii!socie tăţii de asigurări)
ne obligarn în mod irevocabil şi necondiţionat, fata de ...........sa plătim suma de (în litere şi în
cifre)
, la prima sa cerere pe baza deelara ţiei eu privire la culpa
persoanei garantate;
În cererea sa autoritatea contractanta va preeiza ca suma ceruta de ea şi datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situa ţiile următoare:
şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a
a) ofertantul
acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
nu a constituit
b) oferta sa fiind stabilita câ ştigătoare, ofertantul
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea
asocierii)
garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 5 zile de
la senuiarea contractului;
a refhzat
c) oferta sa tiind stabilita câ ştigătoare, ofertantul
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea
asocierii)
sa semneze contractul de achizi ţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;
Prezenta garanţie este valabila pana la data de•

/

zile de la data emiterii

În cazul în care p ărţ ile contractante sunt de acord sa prelungeasc ă perioada de valabilitate a
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii/societ ăţii de asigurări, se va obţine acordut nostru prealabil; în caz contrar prezenta garan ţie
de participare î şi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garan ţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în leg ătura cu prezentagx ţ ie de participare
sunt instantele judec ătore şti romanc.

R

T

ova

Parafata de Banca -_________

anul

in ziva ______ luna _

OPERATOR ECONOMIC

(denumjrea!numele)
DECLARATIE
privind neîneadrarca în situaţiilc prcvăzute Ia art. 164 din Lcgea nr. 98/2016
Subsemnatul

......................................................................................

,

reprezentant

îniputernicit

aI

(denumirea!numel....sediuiadresă • operatoruluieconomic) deciar pe propria r ăspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedur ă şi a sancţ iunilor aplicate faptei de fals în acte publice, c ă nu ne
aflăm in situaţia prevazută Ia art. 164 din Legea 98/2016 privind achiztiile publice, respectiv nu am
fost condamnat prin hot ărâre deflnitiv ă a unei instanţe judec ătore şti pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup in&ac ţional organizat, prev ăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modific ările şi completările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunz ătoare ale
legislaţ iei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modific ările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infrac ţiuriilor de corupţie prevăzute de art. 1 0- 1 3 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corup ţie, cu modific ările
şi conipletările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunz ătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) in&acţ iuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Buropene, prev ăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prev ăzute de art 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modific ările şi completările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condainnat;
e) spălarea banilor, prev ăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor m ăsuri de prevenire şi combatere a fmanţării
terorismului, republicat ă, cu modific ările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prev ăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modific ările şi completările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunz ătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condanmat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prev ăzute de art. 209-2 1 7 din Legea nr. 286/2009, eu
modiflcările şi completările ulterioare, sau de dispozi ţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Buropene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar c ă informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractant ă şi/sau consultantul organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în
scopul verific ării şi confIrmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezentadeclaraţie este valabil ăpână la data de ............................................................................
(se precizeaz ă data expirăriiperioadei de valabilitate a ofertei)
Data complet ării ......................

(Semn ătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR 3
OPERATOR BCONOMIC

(denumirea!numele)
DECLARATIE
privind neîicadrarea în situa ţiflc prcv ăzute Ia art. 165dinLegea 98/2016

Subsemnatul(a).................................................................................., în calitate de ofertant
la procedura de ....................................................... (se men ţionează procedura) pentru achizitia de
pentru proiectul ................................................................., cod CPV
............... Iadatade .......................................... organizată de ....................
declar pc proprie r ăspundere c ă:
mi-am îndeplinit obligaţ iile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
a)
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
Subsemnatul declar c ă informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verific ării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Inţcleg că în cazul în care aceast ă declaraţie nu este conform ă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legisla ţiei penale privind falsul în declara ţii.
Data completării ......................

(Nume, prenume)
(Funcţk)

(Semn ătura autorizată şi ştampila)

FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC
(denumirealnumele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situa ţiile prevăzute Ia art. 167 dinLegea 98/2016

al
reprezentant
Subscinnatul(a)........................................................................,
.......................(denumirea operatorului economic!asociatlsubcontractant), participant in calitate de
avand ca obiect:
ofertant Ia proccdura de achizitie publica , ......
cod
CPV:
....................................................................,
organizată
de
atribuire
criteriu
de
......................,
, ....................,
declar in numele ofertantului, sub sanc ţiunea falsului în declaraţii, ca NUne afIam in nici una
dintre situaţiile menţ ionate in cadrul articolului 167 din Legea 98/2016:
a) a încălcat obligaţ iile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractant ă poate demonstra
acest lucru prin oricc mijloc de prob ă adecvat, cum ar fi decizii ale autorit ăţilor competente prin care se
constat ă încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolven ţci sau in Iicliidare, în supraveghere judiciar ă sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesional ă gravă care îi pune în discu ţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de prob ă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judec ătoreş ti sau a unei autorit ăţi administrative;
d) autoritatea contractant ă are suficiente indicii rezonabile/informa ţii concrete pentru a
considcra c ă operatorul economic a încheiat cu a1 ţi operatori economici acorduri care vizeaz ă
denaturarea concuren ţci în cadrul sau în lcg ătură cu procedura în cauz ă;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în leg ătură cu procedwa în cauz ă,
iar aceast ă situaţie nu poate fi remediat ă în mod efectiv prin alte m ăsuri mai puţin severe;
f) participarca anterioar ă a operatorului economic la preg ătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concuren ţei, iar aceast ă situaţie nu poate fi remediat ă prin alte măsuri mai
puţin severe;
g) operatorul econoniic şi-a înc ălcat în mod grav sau repetat obliga ţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achizi ţii publice, al unui contract de achizi ţii sectoriale sau al unui
contract de concesiunc încheiate anterior, iar aceste înc ălc ări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanc ţiuni coinparabile;
h) operatorul economic s-a racut vinovat de declara ţii false în conţinutul inforinaţiilor
transmise la solicitarea autorit ăţii contractante în scopul verific ării absenţei motivelor de excludere sau
al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informa ţii sau nu este în măsură
să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat s ă influenţeze în inod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, s ă obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje neustificate
în cadrul proccdurii de atribuire sau a furnizat din neglijen ţă informaţii eronate
ao
influenţă semnificativ ă asupra deciziilor autorit ăţii contractante privind exc1udere 7din procedur

atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizi ţie
publicăiacordului-cadru c ătre respectivul operator economic.
În cazul în care pe parcursul derul ării procedurii de acbizi ţie publică ne vom afla în una dintre
situaţiile menţionate mai sus, ne obligam s ă anunţam această situaţie iniediat ce a ap ărut.
Tnţeleg că în caz contrar vom suporta sanc ţiunile legii.
Data completării..
(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semn ătura autorizată şi ştampila)

PRMARlA

FORMULAR 5
Operator econoniic
(denuniireahiuniele)
DECLARAŢIE PR1VIND EVITAREA CONFLICFULUT DE INTERESE
POTRJVIT ART, 59 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul

reprezentantîmputernicit al

ofertant
la
încalitate
de
economic)
(denumirea/numeleisediu1/adresaoperatoru1ui
procedurasimplificat ă , declar pe proprierăspundere, urm ătoarele: cunoscândprevederile art. 59 diri
achiziţiepublicăşicomponenţalistei
cu
privindatribuireacontractelor
de
Legea
nr.98/2016
persoanelecede ţinfuncţ ii de decizieînautoritateacontractant ă cu privire la organizarea,
derulareaşifrnalizareaprocedurii de atribuire, declarc ăsocietateanoastr ă nu se aflăînsituaţia de a fl
exclusă din procedură .
Lista cu persoanelecede ţinfuncţii de decizieînautoritateacontractant ă cu privire la organizarea,
derulareaşifinalizareaprocedurii de atribuire:
1.
2.
3.
4.
Subsemnatuldeclarc ăinformaţiilefurnizate
sunt
complete
şicorecteînfiecaredetaliu şiînţelegc ăautoritateacontractant ă
are
dreptul
de
a
solicita,
înscopulverific ăriişiconfirmăriideclaraţiilor, oricedocumentedoveditoare de care dispun.
Înţelegcăîncazulîn care aceast ădeclaraţie nu esteconform ă cu realitatea sunt pasibil de
încălcareaprevederilorlegisla ţieipenaleprivindfalsulîndeclara ţii.

Operator economic,
(semnaturaautorizat ă)

pRMĂR!A

FORMULAR 6

Operator economk
(denuxnirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către,
Comuna Ciorani
Str . ........... nr . ..... cod po ştal
Domnflor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentan ţi ai ofertantului
_________________ , ne oferim ca, în conformitate cu
(denumiita!nwnele ofertantului)
prevederile şi cerinţele cuprinse în documenta ţia de atribuire, s ă prestam servicii
suma
de
serviciilor)
pentru
(denumirea
........................la care se adaug ă TVA în valoare de .......................................................
(suma în litere şi în ci&e, precum şi moneda)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastr ă este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile
ofertate în conformitate cu propunerea tehnic ă.
zile (durata în Jitere
3. Ne angaj ăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
(ziva!Juna!anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru
şi cifre), respectiv pân ă la data de _____
oricând
înainte
de
expirarea
perioadei de valabilitate.
noi şi poate fi acceptat ă
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achizi ţie public ă această ofert ă, împreună cu
comunicarea transmis ă de dumneavoastr ă , prin care oferta noastr ă este stabilit ă câştigătoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizăm că :
_l depunem ofert ă alternativ ă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofert ă
separat, marcat în mod clar alternativ ă ;
nu depunem ofert ă alternativă.
(se bifeaz ă opţiunea corespunz ătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastr ă este stabilită ca flind câştigătoare,
s ă constituim garan ţia cle bun ă execu ţie în conformitate cu prevederile din documenta ţia de atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai sc ăzut preţ sau orice altă ofert ă
pe care o pute ţi primi.
Data

oferta pentni

(semnatura), în calitate de
, legal autorizat s ă semnez
şi tn nuniele
(denumirea!numele
operatorului economic)

ov

Anexa nr. 1 la Formulanil de oferta
(denumirea/nume/e ofertant)
Posturi
Ore
________ ____________
1/l2ore
2940

Tarif orar

Total lei fara
TVA
(total ore x tarif
orar_ofertat)

Nr
crt

Cheltuieli cu sai1e

Suma

Salariul Brut Agent Paza /ora
Spor de Noapte /ora
Contributii angajator
Total Cheltuieli salariale /ora/agent
paza
Echipament
Materiale
Cheltuieli indirecte (tesa , telef,
curent)
Total cheltuieli / ora
Profit
TOTAL cheltuicli /ora
Total
8 Iuni (2940 ore)

(semnătura autorizată)
L. S.

Nuine, prenume• ...............................................
Semriătura ................,............ în calitate de .......................................................autorizat
şi în numele
să semriez oferta pentru
....................................................................(denumire ofertant).

OFERTANTUL
(dcnumirea!numele)

DECIJiRATIE RESPECFARE ART. 51 DTN LEGEA NR, 98/2016 PRWIND ACHIZ1TIILE PTJBLICE

Subsemnatul ..........................(nume si prenume), reprezentant al .............................
(denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa furnizez produsele, pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu obligatiile relevante dJn domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata de Uniunea Europeana si legislatia nationala
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru Indeplinirea
acestor obligatii.
Data completarii .......................

Ofertant,
(nume, semnatura autorizata si stampila)

l •J[1WJtJ
Acord de asocicrc
Nr ..................... din ..................................
1. PARŢ ILE ACORDULUI

Art. 1 Prezentul acord se îneheie între
............. . ....................... ,str.
în
sediul
s.c ................................................... .cu
..................................... ur .................... telefon .....................fax .........................,îatrieu1ata la
Registrul Comerţului din .........................................sub nr ............................ eod de identificare
............................................desehis
cont
fiscală.....................................
la............................................................... reprezentat ă de ......................................................având
funeţ ia de .......................................... .în ealitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.0................................................., cu sediu... ................................... str. ...............................
Nr..................., telefon .....................fax ................................,îmiiatrieulata la Registrul Comer ţului
identificare
de
nr ............................. cod
din
........................................sub
cont
.............................................desehis
fiscală .......... ...........................
la............................................ reprezentată de .................................................................având
funcţia de .......................................... .în calitate de ASOCIAT
.

2, OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asoeiaţii au convenit să desfăşoare în comun urm ătoarele activit ăţi:
a) participarea la procedura de achizi ţie publieă organizată de ...................................
...... (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea eontractului /acordului
cadru ........................................................... (obiectul contractului lacordului-cadru)
b) derularea în eomun a eontraetului de achizi ţie publieă în cazul desemn ării ofertei comune ca
Jiind câştigătoare.

2.2 Alte aetivitaţi ce se vor realiza în eomun:
1.
2.
2.3 Contribuţia finaneiară!tebiiicălprofesională a fieearei p ărţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publieă este:
1.
2.

%S.C.
%S.C.

2.4 Repartizarea benefieiilor sau pierderilor rezultate din activit ăţile
asociaţi se va efectua propor ţional cu cota de participare a fiec ărui asociat,

1.____ %S.C.
%S.C.
2.
3. DURATA ACORDULUI
3.1
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egal ă cu perioada derul ării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunz ător cu perioacLa de îndeplinire a contractului ( în cazzd
desemn ării asocierii cajiind ccştigătoare a procedurii de achiziţie)
- 4. CONDI ŢIILE DE ADMINISTRARE ŞI CONDUCERE A ASOCIERII
4.1 Se împuternice ş te SC................................având calitatea de lider al asocia ţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2 Se îrnputernice ş te SC................................având calitatea de lider al asocia ţiei pentru seninarea
contractului de achizi ţie publică în numele şi pentru asocierea constituit ă prin prezentul acord, în
cazul desemn ării asocierii cajiind cc ştigătoare aprocedurii de achiziţie.
5.RĂSPUNDERE
5.1 Părţile vor ră spunde solidar ş i individual în faţa Benefkiarului în ceea ce prive şte toate
obligaţiile ş i responsabilităţile decurgând din sau în leg ătura cu Contractul.
4. ALTECLAUZE
6. 1 Asociaţii convin sa se sus ţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realiz ării
contractului, acordându- şi sprijin de natura tehnica, nianageriala saul şi logistica ori de câte ori
situaţia o cere.
6.2 Nici una dintre Par ţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmit ă cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât aI celorlalte Par ţi cat şi a Beneficiarului.
6.3 Prezentul acord se completeaz ă în ceea ce prive şte termenele şi condiţiile de prestare a
Iucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între ..................................(liderul de
asociere) şi Beneficiar.
5. SEDIUL ASOCIERII
7.1 Sediul asocierii va fi in ...................................................(adresa completa, nn de tel,
iir.defax).

8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin:
a) hotărârea comună a membrilor asocia ţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activita
asumate de p ărţi;
d) alte cazuri prev ăzute de lege

9. COMUNICĂRI
9.1 Orice comunicare între p ărţi este valabil îndeplinit ă dacă se va face în scris şi va fI transmisă la
adresa!adresele ......................................................., prev ăzute la art..........
9.2 De comun acord, asocia ţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
10. Litigii
10.1 Litigiile intervenite între p ărţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor
fi soluţionate de către instanţa de judecat ă competentă
Prezentul acord de asociere s-a încheiat ast ăzi .. ................................... în ...........exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru autoritatea contractant ă.
LIDER ASOCIAT
semn ătura
ASOCIAT 1
semn ătura
NOTA: Prezentul Acord de Asociere con ţine clauzele obligatorii, părţile puttnd adăuga şi alte
clauze

t•J, 1

Terţ susţinător tehnic
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnic ă - experienţă simi]ară
a ofertantului/candidalui/grupului de operatori economici

Că tre...........................................................................
(denumirea autorit ăţii contractante şi adresa complet ă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................(denumirea
contractului de acbizi ţie publică), noi .......................(denumirea ter ţului susţinător
tehnic), având sediul înregistrat la ..................(adresa tertului sus ţinător tehnic), ne
obligăm ca) în situaţia în care contractantul ................(denumirea
ofertantului/candidatului!grupului de operatori economici) întâmpin ă dificultăţi de
natură tehnic ă, pe parcursul derul ării contractului, s ă garantăm, necondiţionat şi
irevocabil autorit ăţii contractante achizitoare, sus ţinerea tehnic ă pentru îndeplinirea
contractului conforni ofertei prezentate şi a contractului de achizi ţie publică ce urnieaz ă a
fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractant ă.
Acordarea sus ţinerii tehnice nu imp1ic ă alte costuri pentru achizitor, cu excep ţia celor
care au fost incluse în propunerea tehnic ă.
Noi. ............................................ (denumirea ter ţului susţinătortehnic), declar ăm că
înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractant ă în limita prezentului angajament,
în legătură cu susţinerea experien ţei similare care rezult ă din documentul anexat
prezentului Angajament.
Prezentul document reprezint ă angajamentul nostru ferm, care d ă dreptul autorit ăţii
contractante de a solicita, în mod legitim îndeplinirea de c ătre noi a obligaţiilor asumate
prin angajamentul de sus ţinere tehnic ă acordat ..............................................................
(denumirea ofertantuluilcandidatului/gnpului de operatori economici).

Data completării,
(senuiătură autorizată)

Terţ susţinător,

Anexa nr. l la Angajament ferm privind sus ţinerea tehnica - Experien ţă similară
Terţ susţinător tehnic
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EXFERINŢA SIMILARÂ
Subsemnatul. ............................................... (nmte si prenume) în ca]itate de împuternicit
al ................................................................(denumirea tertului sustin ă tor tehnic), având
sediul înregistrat la ..............................................................(adresa ter ţului susţinător
tehnic), tel..................................
fax:
e -mail• .......................................................
Codfiscal ..............................
Certiikat de înmatriculare/înregistrare ..................................(nr.
înmatriculare/înregistrare, data), obiectul de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Activităţi CAEN pentru care exist ă autorizare ..................................(se va solicita dup ă
caz, certiflcatul constatator conform c ăruia operatorul economic îndepline şte condiţiile de
f.incţionare speciflce pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de
achiziţie)
Birourile fllialelor/sucursalelor locale, dac ă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/inregistrare)
declar pe propria r ăspundere, sub sanc ţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, c ă
datele prezentate în tabelul de mai jos sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că autoritatea contractant ă are dreptul de a so]icita, în scopul verific ării şi confirm ării
declaratiilor, situaţiilor şi documentelor care înso ţesc oferta, orice informa ţii suplimentare
în scopul verific ării datelor din prezenta declara ţie.
Obiect contract
CPV Denumirea/
Nr. crt.
numele beneficiarului/ clientului
Adresa
Ca]itatea *)
Preţ total contract
contractului **)
1
2

Procent îndeplinit de furnizor (%) Perioada de derulare a
4

*) Se precizeaz ă calitatea în care a participat la îndepliriirea contractului, care poate fI de:
contractant unic sau contractant conduc ător (lider de asociatie); contractant asociat;
subcontractant.
*) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu ţie, societate comercial ă, bancă, alte
persoane juridice s ă ftrnizeze informa ţii reprezentanţilor autorizaţi ai
......................................(denumirea şi adresa autorit ăţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastr ă.

Operator economic,
Nume i prenume
(semnătură autorizat ă)

ACORD DB SUBCONTRACTARE
.........................
Ai-t. 1 P ărţile acordului:
reprezentat ă prin.................................în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
reprezentat ă prin..............................., în calitate de
subcontractant
(denumire operator economic, sediu, tekfon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părţile au conveiiit ca în cazul desemn ării ofertei ca fiind câ ştigătoare la procedura de
să
acliiziţie publică organizată de
vor
activitaţi
ce
se
următoarele
desfăşoare
Art.3. Valoarea estimat ă a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul
% din valoarea total ă
este de____________ lei, reprezentand
a lucrarilor ofertate.
(lucrărilor) este de
Art.4. Durata de execu ţie a
luni.
Art. 5. Alte dispozi ţii:
Incetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi îiicetează activitatea ca urniare a urm ătoarelor cauzc:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prev ăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între p ărţi este valabil îndeplinit ă dacă se va face în scris şi va fi transmis ă
la adresa/adresele ......................................................., prev ăzute la art. 1
Art.7. Subcontractantul se angajeaz ă faţă de contractant cu acelea şi obligaţii şi
responsabilităţi pe care contractantul le are fa ţă de investitor conform
contractului
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre p ărţi se vor rezolva pe cale amiabil ă. Dacă acest lucru nu este
posibil, Iitigiile se vor soluţiona pe cale legal ă.
Prezentul acord s-a încheiat în dou ă exenplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în iinc ţie de cerinţek
specifice ale obiectului contractului/contractelor.
hi cazul în care oferta va fI declarat ă câtigătoare, se va încheia un contract de subcontractare
în acelea şi condiţii în care contractorul a seninat contractul cu autoritatea contractant ă.
Este interzis ă subcontractarea total ă a contractului.

Operator economic

(denumirea,numele)
DECLARAŢ IE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3
ANI
reprezentant împuternicit al
Subsemnatul.
............................. .... ................
şi sediul/adresa
.............................................(denumirea/numele
candidatului/ofertantului)ofertant la procedura pentru atribuirea contractului de achizi ţie
având ca obiect achizitia de ................................organizat ă de ...........................................
declar pe propria r ăspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, c ă datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c ă informaţiile turriizate sunt complete ş i corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verific ă rii ş i
confirm ă rii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care înso ţesG oferta, orice informa ţii
suplimentare în scopul verific ă rii datelor din prezenta declara ţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu ţie, societate comercial ă , bancă , alte
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
persoane
juridice
să
furnizeze
ai
(denumirea şi adresa autorit ăţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic ş i tinanciar în leg ătură cu activitatea noastr ă .

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
Cpv

Denumirea/numele
beneficiarului/
clientului /Adresa

Pretul total al
contractului

Procent
indeplinit de
prestator %

Perioada de
derulare a
contractului **)

1

2

3

4

S

6

Operator economic,
(semnatură autorizată)

FORMULAR 12
Banca
(denumirea)

SCRISOABE DE GARANFIE BANCABA DE BUNA EXECUTIE

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ....................(denumireacontractului si
numarul),
incheiatintre .............................in calitate de Executant, si ..........................in calitate
de Achizitor, ne obligamprinprezenta sa platim in favoareaAutoritatii Contractante, pâna
la concurentasumei de [X.XXX,XX] LEI, reprezentând ........% dinvaloareacontractului,
fara TVA, (sau [X.XXX,XX] euro numaipentrusocietatibancare care nu emit in lei)
respectiv, oricesumaceruta de aceastainsotita de o declaratiecuprivire la
neindeplinireaobligatiilor ce revinPrestatorului, astfel cum suntacesteaprevazute in
contractul de achizitie publica rnai sus mentionat.
Plata se va face neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pebazadeclaratieiacestuiacuprivire la culpa persoaneigarantate.
Prezenta garantie intra in vigoare si are efectincepândcu data de [ZZ.LL.AAAA]/ data
semnariicontxactului.
Garantia nu poate 11 restituitaExecutantuluidecâtcuacordulscris al Achizitorului.
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeascaperioada de valabilitate
a garantieisau sa modificeuneleprevedericontractuak care au
efecteasupraangaj amentuluibancii, se va obtineacordulnostruprealabil;
Parafata de Banca ........................in ziva ..........luna ..........anul
(semnatura autorizata)
Nume• .................................Functie•

PRlMĂ RlA

FORMULAR nr. 13

Operator economic

(denumirea/nume/e)

DECLARAŢ IE
Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

reprezentant
împuternicit
al
sediul/adresa
şi
(denumirea/nume/e
cand/datu/ui/ofertantutu,), declar pe propria r ă spundere, sub sanc ţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, c ă datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul,

Subsemnatul declar c ă informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
f]ecare detaliu ş i înteleg că autoritatea contractant ă are dreptul de a solicita 1 în
scopul verific ă rii şi confirm ă rii declara ţiilor, situa ţiilor ş i documentelor care înso ţesc
oferta, orice informa ţii suplimentare în scopul verific ă rii datelor din prezenta
cleclara ţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu ţie, societate comercial ă ,
bancă , alte persoane juridice s ă furnizeze informa ţii reprezentan ţilor autoriza ţi ai
şi adresa autorităţii
(denumirea
contractante) cu privire la Qrice aspect tehnic ş i financiar în leg ătură cu activitatea
noastră .

Operator
economic,

(semn ătură autorizată)

PRIMÂRIA

Anexa 1 Ia Formularul 13

DECLARAŢIE
Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice

Nr.Ctr.
1

Descriere
autovehiculde interventie pentru a asigura interventia in
obieetivul pazit se va preeiza tipul si anul de fabricatie
ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine in parc
autoturisme (proprietate sau Ieasing);
-

-

disponibite

pentru

2

comunicatie
mijloacele
de
desfasurarea activitatii

3

dotarea agentilor de paza cu uniforme, inscriptionate cu
insemnele societatii, materiale de auto-aparare si
interventie, in eonformitate cu procedurile de derulare a
activitatii (se vor descrie echipamentele cu care vor fi
dotati agentii)

Deseriere operator economic

