suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor
de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentația proprie de
achiziție.
(4) ETAPA 4 – Deschiderea ofertelor;
Notă!
 Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul PRIMARIEI ORAȘULUI
POPEȘTI-LEORDENI” din Strada Sfânta Agnes nr. 21, PopeştiLeordeni, jud. Ilfov, la data şi ora stabilite în documentația proprie de
achiziție şi poate fi făcută în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi de către
operatorii economici interesați să participe. Nu este obligatorie
desemnarea de către operatorii economici care au depus ofertă, a unor
reprezentanţi la şedinţa de deschidere;
 În cadrul şedinţei de deschidere se va constata doar existenţa
documentelor solicitate de PRIMARIA ORASULUI POPESTILEORDENI şi se vor verifica regulile formale de depunere a ofertelor;
 Nicio ofertă nu va fi respinsă la deschidere cu excepţia celor întârziate;
 Procesul–verbal de deschidere a ofertelor se va transmite prin
fax/mijloace electronice tuturor operatorilor economici care au depus
ofertă;
(5) ETAPA 5 – Evaluarea ofertelor;
 Evaluarea ofertelor se va face ulterior şedinţei de deschidere, de către o
comisie de evaluare desemnată de Primarul Orasului Popesti-Leordeni
prin raportare la cerinţele impuse prin documentaţia proprie de achiziție;
 Nu este permisă participarea reprezentanţilor desemnaţi de către
operatorii economici care au depus ofertă, la şedinţele de evaluare ale
comisiei;
 În procesul de evaluare a ofertelor PRIMARIA ORASULUI POPESTILEORDENI va solicita operatorilor economici care au depus ofertă,
clarificări de confirmare/completare după caz. În situaţia în care
operatorii economici care au depus ofertă nu răspund la clarificări în
termenul stabilit, oferta acestora va fi respinsă;
(6) ETAPA 6 – Selectarea ofertelor admisibile și stabilirea ofertei câștigătoare în
baza criteriului de atribuire, în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor
din documentaţia proprie de achiziție;
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b) cel mai bun raport calitate-preţ/calitate-cost se determină pe baza unor factori de
evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale, în legătură cu obiectul
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
c) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele:
i) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale,
accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii, caracteristicile sociale,
de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile acesteia;
ii) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru executarea
contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact
semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
iii) serviciile postvânzare, asistenţa tehnică şi condiţiile de livrare, cum ar fi data
livrării, procesul de livrare şi termenul de livrare sau de finalizare.
(d) criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ include de regulă un element
de preţ sau de cost; în situaţia în care autoritatea contractantă iniţiază o procedură de
atribuire cu buget fix, în care elementul de preţ sau de cost este un preţ sau cost fix,
factorii de evaluare se referă numai la aspecte calitative ale produselor, serviciilor sau
lucrărilor care fac obiectul achiziţiei.
(e) costul cel mai scăzut se determină pe considerente de rentabilitate, utilizând
factori precum calcularea costurilor pe ciclul de viaţă.
Art.11
(1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să
conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
(2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie
să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi
care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în
scopul aplicării factorilor de evaluare.
(3) Atunci când consideră necesar, autoritatea contractantă verifică exactitatea
informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi.
ART. 12
(1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei ponderea relativă pe
care o acordă fiecărui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu excepţia cazului în care
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este determinată prin
aplicarea criteriului preţului cel mai scăzut.
(2) Ponderile relative prevăzute la alin. (1) pot fi acordate prin raportare la intervale
valorice.
(3) În cazul în care stabilirea unei ponderi nu este posibilă din motive obiective,
autoritatea contractantă indică factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a
importanţei.
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x)elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de
atribuire.
Art. 28
a)Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi
experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului
ofertelor/solicitărilor de participare, precum şi asupra oricăror alte informaţii
prezentate de către candidaţi/ofertanţi în procedura de atribuire.
b)Incălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform
legii.
c)Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au
dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi,
d)Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi au obligaţia de a respecta
regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute în cap. II secţiunea a 4-a din
Legea 98/2016.
Art. 29
(1)Membrii comisiei de evaluare semnează o declaraţie de confidenţialitate şi
imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să respecte prevederile art.
31 din prezentul regulament şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care
implică existenţa unui conflict de interese.
(2)Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată de membrii comisiei de evaluare
înainte de preluarea atribuţiilor specifice, după data şi ora-limită pentru depunerea
solicitărilor de participare/ofertelor, şi conţine următoarele date de identificare:
numele şi prenumele;
data şi locul naşterii;
domiciliul actual;
codul numeric personal.
(3)în cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul
dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de conflict de interese, atunci
acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei
respective cu o altă persoană.
(4)Situaţiile privind conflictul de interese pot fi sesizate autorităţii contractante şi de
către terţi.
(5)în cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia
de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru
evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de
interese.
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stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul
acestuia.
(2)Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei
în baza art. 36, solicită clarificări şi, după caz, completări ale documentelor
prezentate iniţial de ofertant/subcontractant/terţ susţinător cu privire la neîncadrarea
în prevederile art. 60 alin. (1), lit. d) şi e) din Legea 98/2016.
(3)Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi
complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare
pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi,
de regulă, de minimum 3 zile lucrătoare.
(4)Comunicarea transmisă în sensul alin. (1) către candidat/ofertant trebuie să fie
clară şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea
comisiei de evaluare.
(5)In cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi,
după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau
solicitării de participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Legea 98/2016, iar
candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clari fi
cările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt
concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.
(6)In cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei
de evaluare conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi
considerată neconformă.
(7)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă în
măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se
încadrează în una din categoriile de mai jos:
(1)Pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau
(2)Reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a
preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea
clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire.
(8)Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea
tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea
unei noi oferte.
(9)O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră
a ofertei iniţiale în următoarele situaţii:
(1)Cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni
depăşeşte 1% din preţul total al ofertei;
(2)Cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce
Ia eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale autorităţii
contractante în raport cu anumite praguri valorice;
(3)In urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba
clasamentul ofertanţilor;
(4)Modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;
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(5)Modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a
exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale
respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe.
(10)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta nu va fi considerată neconformă în
măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa
financiară reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu
ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 98/2016, elementele
propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei,
prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute
de către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă,
documentaţia de atribuire, şi/sau în alte documente prezentate de ofertant.
(11)în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice
oferta sa va fi considerată neconformă.
(12)în condiţiile art. 209 din Lege, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire la oferta acestuia.
(13)în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în
condiţiile prevăzute la alin. (12), oferta sa va fi considerată neconformă.
(14)în sensul dispoziţiilor alin. (12), viciile de formă reprezintă acele erori sau
omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod
neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte
documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de
clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în
raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.
Art. 33
(1)Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi
neconforme.
(2)în condiţiile art. 215 alin. (4) din Legea 98/2016, oferta este considerată
inacceptabilă în următoarele situaţii:
a)Se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 132 alin. (3) din H.G. nr.
395/2016;
b)a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile
de calificare stabilite în documentaţia de atribuire;
c)constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate
fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod
explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă
alternativă, nu respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;
d)nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice
de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în
condiţiile art. 51 alin. (2) din Legea98/2016;
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e)preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată
comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
f)preţul, fara TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată
comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de
fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv,
se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială
în sensul art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea 98/2016;
g)în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că oferta
are un preţ/cost neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi
furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la
parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini;
h)oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din
Legea 98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de
participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;
i)ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de
participare; j) oferta şi documentele care o însoţesc nu sunt semnate cu semnătură
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat;
k) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din cele două componente, aşa cum sunt
precizate la art. 3 alin. (1) lit. hh) din Legea 98/2016.
(3) In condiţiile art. 215 alin. (5) din Legea 98/2016, oferta este considerată
neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire
la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei
concurenţe şi care nu pot fi justificate;
d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar
putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la
legislaţia incidenţă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice;
e) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi,
oferta este prezentată fară a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv
devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte.
Art. 34
(1) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi
evaluării reprezintă oferte admisibile.
(2) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele
admisibile.
16

Art. 35
(1)În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor
se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare
fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
(2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
(3) În situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, fără
reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a
propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea
contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze
poziţiile superioare în clasament.
(4) În situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, cu
reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au aceeaşi valoare totală a
propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, autoritatea contractantă
menţionează în fişa de date dacă uzează de prevederile alin. (3) sau dacă va încheia
acordul-cadru cu toţi operatorii economici clasaţi pe locurile aferente numărului
maxim stabilit în fişa de date şi în anunţul de participare.
ART. 36
(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face
pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ" sau "cel mai bun raport calitatecost", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a
unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în
documentaţia de atribuire.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea
descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
ART. 37
(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru se face
pe baza criteriului "costul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin
acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării
algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea
descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea cu cel mai mare punctaj.
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ART. 38
Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preţurilor
prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără
TVA.
Art. 39
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire
pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit.
(2)Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin
următoarele documente/informaţii:
a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului de
achiziţie publică sau a sistemului dinamic de achiziţii;
b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a ofertanţilor;
c) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
d) denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia a
fost desemnată câştigătoare;
e)în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie publică
pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le subcontracteze unor terţi şi
denumirea subcontractanţilor;
f)justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării
procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fară
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, daca este cazul;
g)justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea
procedurii de atribuire;
h)atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
i)atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest
sens.
(3)Informaţiile care fac obiectul alin. (2) lit. b) sunt următoarele:
a) denumirea candidaţilor/ofertanţilor calificaţi şi/sau selectaţi şi motivele care au stat
la baza acestor decizii;
b) denumirea candidaţilor/ofertanţilor respinşi şi motivele respingerii.
(4)In măsura în care anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică conţine
informaţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă poate face referire la acest
anunţ în cuprinsul raportului procedurii de atribuire.
(5)Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente importante
din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau autorităţilor şi
instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora.
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Art. 49
(1) Contestaţiile privind procedura de atribuire se soluţionează potrivit Legii nr.
101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
(2) Dispoziţiile Legii nr. 101/2016 se completează cu prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cele ale Legii nr.
287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în măsura în care prevederile
acestora din urmă nu sunt contrare.

ŞEF SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ȘI INVESTIȚII,
Adrian CORMOȘ

Intocmit,
Insp. Silviu GHEORGHIU
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
Procedură simplificată proprie
Nu a existat o consultare de piață prealabilă
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTȦ
I.1) DENUMIRE, ADRESA ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala: ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI
Adresa: Piața Sfânta Maria nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov
Localitate: ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI,
Cod postal:
Ţara: ROMANIA
077160
JUD. ILFOV
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice și Telefon: 0374/408.819,
Investiții
In atentia: Adrian Cormoș- Sef Serviciul
Achizitii Publice si Investitii
E-mail: achizitii@ppl.ro
Fax: 0374/408.822
Adresele de internet (dacă este cazul):
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL): http://primăria-popești-leordeni.ro/
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a
ofertelor/candidaturilor:
Zile: 2 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
■ Autoritate locală
■ Servicii generale ale administrațiilor publice
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □ nu ■
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea
contractantă/entitatea contractanta
Servicii de pază a sediilor UAT Oraș Popești – Leordeni și a obiectivelor de interes local aflate
în administrarea sa
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Contract de servicii
Locul principal de prestare:
Oraşul Popeşti - Leordeni, judetul Ilfov
Cod NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice
■
Încheierea unui acord-cadru
□
II.1.4) Informatii privind acordul cadru (dupa caz)
Acord-cadru cu mai multi operatori
□ Acord – cadru cu un singur operator
□
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□ de
participanți la acordul – cadru preconizat
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Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii
acordului – cadru
da □ nu □
Durata acordului – cadru: Durata in ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord – cadru a cărui durată depășește patru ani:
---------------------------------------Estimarea valorii totale a achizițiilor pentru intreaga durată a contractului (după caz: numai in
cifre):
Valoarea estimată fără TVA: 2.106.718 lei
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de pază pentru obiectivele de interes public local din cadrul UAT Orașul Popești-Leordeni,
pe o durată de 6 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiect principal
Vocabular principal
79713000-5 Servicii de paza
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice (GPA)
da □ nu ■
II.1.8) Împărţire în loturi
un singur lot
unul sau mai multe loturi
□
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □
toate loturile
□

nu ■

da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
Servicii de pază pentru obiectivele de interes public local din cadrul UAT Orașul Popești-Leordeni,
pe o durată de 6 luni
II.2.2) Opţiuni (după caz)
da □ nu ■
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 8 luni incepand de la data semnării contractului.
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □ nu ■

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.1.1.a) Garanţie de participare
da ■ nu □
Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de: 21.068 lei.
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Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR
la data publicarii anunțului.
In cazul constituirii prin virament bancar, plata se va realiza in contul nr.
RO14TREZ4215006XXX000282 al Primariei Orasului Popesti - Leordeni deschis la TREZORERIA
ILFOV pe numele beneficiarului: ORASUL POPESTI-LEORDENI, cod de identificare fiscala
4505596, caz în care se va prezenta la depunerea ofertei dovada constituirii.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a
ofertei: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Instrumentul de garantare, emis de o societate bancară sau de asigurări, trebuie sa prevada ca plata
garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform formularului.
In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii
si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi însotita de traducerea autorizata in
limba romana.
III.1.1.b) Garanţie de bună execuție
da □ nu ■
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul (după caz)
Asociere
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
Cerinta nr. 1
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat nu trebuie să fi fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
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 modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
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legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 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 Europene din 27 noiembrie 1995.
Se va prezenta:
- Declaratie conform Formularului nr. 1.
Cerinta nr. 2
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat nu trebuie să-și fi încălcat obligaţiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printro hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat.
Se vor prezenta:
- Declaratie conform Formularului nr. 2;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate
de Autoritatiile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic/operatorul economic
asociat nu are datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării
acestora.
Notă: vor fi considerați eligibili ofertanții care au aprobată eșalonarea datoriilor către bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat.
Cerinta nr. 3
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat nu trebuie să se afle în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte
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documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Se va prezenta Declaratie conform Formularului nr. 3.
Cerința nr. 4
Ofertantul sau, după caz, ofertantul asociat nu trebuie să se afle într-o situație de conflict de interese.
Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia
unui conflict de interese, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă
situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Se va prezenta Declaratie conform Formularului nr. 4.
Lista persoanelor cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante: Petre Iacob – Primar;
Constantin Mitran – Viceprimar ; Bogdan Cernatescu - Director D.A.D.P.P.; Florin Preda Administrator Public; Adrian Cormos - Sef Serviciu Achizitii Publice si Investitii; Marius Adrian Pascu
– Sef Serviuciu Financiar; Silviu Gheorghiu - Inspector Principal Serviciu Achizitii Publice si Investitii,
Petre Savu – Insp.deb D.A.D.P.P., Ramona Popa – Insp. deb. Serviciu Achizitii Publice si Investitii.
Nota nr. 1
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru
demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta,
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eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte
documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil
pentru anul calendaristic in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu
pâna la data semnarii contractului de achizitie.
Nota nr. 2:
În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele aferente acestui criteriu de calificare
trebuie îndeplinite de catre fiecare asociat în parte.
Nota nr. 3:
Documentele în altă limbă se vor prezenta însotite de traducerea autorizată a acestora în limba
română.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Informatii și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Cerinta nr. 1
Se vor prezenta Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul
ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor
legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic. Certificatul
constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la momentul prezentarii.
Cerința nr. 2
Se vor prezenta, licența necesară desfășurării activității conform Legii nr. 333/2003 (licență de
funcționare emisă de I.G.P.R.), în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu
mențiunea „conform cu originalul”.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională
Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerințelor
menționate
Cerinta 1
Asigurarea de răspundere civilă a societăților
specializate în servicii de pază în cunatum de
minim 50.000 lei care va acoperii prejudicial
beneficiarului cauzat de culpa prestatorului,
valabilă la data deschiderii ofertei.

Modalitatea de îndeplinire

Ofertantul va prezenta polița de asigurare de minim
50.000 lei care va acoperii prejudicial
beneficiarului cauzat din culpa prestatorului și
dovada plății primelor de asigurare la zi lal data
deschiderii ofertelor. Documentele vor fi
prezentate în oricare din formele: original/copie
legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu
originalul”.

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □ nu ■

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
da □ nu ■
profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective
SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare
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IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Procedura simplificată proprie

Offline Online
■
□

■

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scăzut
IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea
de participare: română
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 60 zile
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Operatorul economic are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi prestate
cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
În acest scop, propunerea tehnică va conține o descriere detaliată a specificațiilor conținute în caietul
de sarcini prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.
Note
În cazul cand vor exista limitări, conditionări sau restrictii impuse de ofertant în raport cu cerintele
caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă.
Ofertele care sunt incomplete sau nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere
tehnic, logistic si a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerintelor din
caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul
total ofertat pentru prestarea serviciilor.
Cerințe obligatorii:
Ofertantul va complete și prezenta Formularul nr. 5 (Formularul de ofertă) care reprezintă elemental
principal al propunerii financiare, însoțit de centralizatorul general din care reiese costul total al
prestației, exprimat în lei fără TVA, conform anexei la formularul de ofertă.
Totodată, operatorul economic ofertant are obligația de a detalia modul de constiture a tarifelor
ofertate. Din fundamentarea tarifelor trebuie să reiasă respectarea legislației muncii și a salarizării
muncii, a legislației de securitate și sănătate în muncă, precum și a legislației de mediu.
În preț se vor considera incluse toate cheltuielile directe și indirecte, cheltuielile cu resursa umană, cu
echipamentul, taxe și impozite considerate obligații legale ale contractanților, profitul precum și orice
alte condiții financiare și comerciale legate de îndeplinirea obiectului contractului.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
a) Adresa la care se depun ofertele:
Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse la sediul autoritatii contractante din oras PopestiLeordeni, Piața Sf. Maria nr. 1, jud. Ilfov, cod postal 077160
Nota 1: Riscurile transmiterii ofertei prin posta, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului
economic.
Nota 2: Ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in documentatia
de atribuire, sau dupa expirarea datei limita, se considera oferte intarziate si se returneaza nedeschise.
b) Mod de prezentare: Oferta se va elabora si depune, in original și o copie. Ofertantul are obligatia
de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica,
propunerea financiara), precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.
c) Sigilarea si marcarea ofertei: Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea
financiara se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator "DOCUMENTE DE
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CALIFICARE", "PROPUNERE TEHNICA", "PROPUNERE FINANCIARA" si cu mentionarea
denumirii si adresei ofertantului; Plicurile vor fi introduse apoi intr-un plic exterior, inchis
corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante,
denumirea achizitiei si cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA, ORA LIMITA".
Oferta va fi insotita de urmatoarele documente, astfel:
a) Scrisoarea de inaintare: Ofertantul va trebui sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu
modelul anexat, Formularul nr. 6;
b) Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul imputernicit, in scris, este autorizat sa angajeze
ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; (imputernicirea va fi
insotita de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite),
c) Garantia de participare (dovada constituirii acesteia, in cuantumul prevazut in documentatie).
IV.4.4. Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2020, ora 12:00.
IV.4.5. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul UAT Orașul Popești – Leordeni din Piata Sf.
Maria nr. 1, Popești – Leordeni, județul Ilfov.
IV.4.6. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta, numai inainte de data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor, specificata in invitatia de participare si numai printr-o solicitare
scrisa in acest sens. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa,
acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea
contractanta, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Ședințele de deschidere a ofertelor nu sunt publice.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de
la capitolul „Mod de prezentare”, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca în mod
obligatoriu si inscriptia "MODIFICARI".
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
stabilita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.
SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) ALTE INFORMAȚII
1) In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pretul egal, autoritatea
contractanta va solicita ofertantilor în cauza, pentru departajare, o noua propunere financiara în plic
închis, caz în care contractual / acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut.
2) Toate criteriile de calificare menționate în fișa de date a achiziției sunt obligatorii.
3) Cerințele de calificare se consideră a fi neîndeplinite în situația în care:
a) Se constată lipsa unui document solicitat în vederea certificării îndeplinirii cerințelor de calificare;
b) Documentele care au fost prezentate nu sunt în forma sau nu au conținutul solicitat de către
autoritatea contractantă sau nu oferă toate informațiile cerute prin fișa de date a achiziției.
4) Documentele solicitate vor fi depuse în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie
lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” și vor fi valabile la data depunerii ofertelor.
5) Vor fi depuse în forma original acele acte emise de societăți de asigurări, societăți bancare sau alte
instituții financiare acreditate, acte ce nu pot fi emise și, implicit, folosite decât în scopul demonstrării
anumitor cerințe legate de procedura de atribuire pentru care ai fost solicitate.
6) Documentele emise în altă limbă decât în română trebuie însoțite de traducere autorizată și
legalizată în limba română.
7) Toate documentele întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la prezenta procedură de
atribuire se vor prezenta în original.
8) Toate înscrisurile/documentele depuse de operatorii economici, în vederea îndeplinirii criteriilor de
calificare, vor fi semnate și ștampilate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal
sau de către un împuternicit al acestuia, în acest din urmă caz, operatorul economic având obligația de
a depune în cadrul documentelor de calificare această împuternicire în original.
9) Nu este permisă subcontractarea serviciilor.
10) Nu este permisă susținerea economică și financiară, tehnică și/sau profesională din partea
unui/unor terț/terți.
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11) Atragem atenția operatorilor economici că prezenta procedură, având în vedere natura și valoarea
serviciilor ce urmează a fi achiziționate, reprezintă o procedură simplificată proprie, în derularea căreia
autoritatea contractantă poate/își poate impune obligații fără ca acest fapt să-i confere caracterul de
„procedură de atribuire” în sensul art. 68 din Legea nr. 98/2016.
12) Pentru a nu pierde informații referitoare la prezenta procedură, operatorii economici sunt invitați să
consulte site-ul oficial al UAT Orașul Popești – Leordeni, http://primăria-popești-leordeni.ro/.
VI.2) CĂI DE ATAC
1) Pe cale administrativă, actele și deciziile considerate nelegale ale autorității contractante, care
determină încălcarea unui drept ori vătămarea unui interes legitim, pot fi atacate prin contestație.
2) Contestația se înaintează la sediul UAT Orașul Popești – Leordeni în termen de 3 zile de la primirea
comunicării privind rezultatul procedurii simplificate proprii.
3) Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină:
a) numele, adresa, codul unic de înregistrare ale contestatarului, inclusiv persoanele care le reprezintă
și în ce calitate,
b) denumirea și sediul autorității contractante,
c) denumirea obiectului contractului de achiziție publică, procedura de atribuire aplicată și data
anunțului,
d) obiectul contestației,
e) motivarea și mijloacele de probă pe care se sprijină contestația,
f) semnatura părții sau a reprezentantului contestatoarei.
4) Contestația va fi respinsă în situația în care nu conține toate elementele prevăzute la aliniatul 3).
5) Contestația va fi soluționată în termen de 3 zile de la primirea acesteia de către autoritatea
contractantă.
VI.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: ORAŞUL POPEŞTI-LEORDENI, JUD. ILFOV
Adresa: Piața Sfânta Maria nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov
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Formularul nr. 1

Ofertantul
............................
DECLARAȚIE
privind situația juridică a ofertantului

Subsemnatul
..............................,
reprezentant
legal
al
..................................
(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei 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
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute
de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181
-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 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 Europene din 27 noiembrie 1995.

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

Formularul nr. 2

Ofertantul
............................
DECLARAȚIE

referitoare la neîncălcarea obligaţiilor privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor
la bugetul general consolidat

Subsemnatul
..............................,
reprezentant
legal
al
..................................
(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu am încălcat
obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat,
încălcare care să fi fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având
caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea.

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

Formularul nr. 3

Ofertantul
............................
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situații de excludere

Subsemnatul
..............................,
reprezentant
legal
al
..................................
(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că subscrisa nu se
află în niciuna dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri
mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere
sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în
măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot
avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

Formularul nr. 4

Ofertantul
............................
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situații de conflict de interese

Subsemnatul
..............................,
reprezentant
legal
al
..................................
(denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea
excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că niciunul din
membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de suopervizare și/sau niciun
acționar sau asociat al ................................... nu are calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

Formularul nr. 5

Ofertantul
............................
FORMULARUL DE OFERTĂ
Către , __________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să prestam:
___________________________________________ pentru suma de ________________ (suma în
cifre şi în litere, precum şi moneda) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe
valoarea adaugată (TVA) în valoare de _________________________ (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda),
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm servicile în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, (durata în litere
şi cifre) respectiv până la data de _____________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

Nr.
crt.
1

Denumire
Servicii paza

UM
ore

Cantitate
104.864

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Preț unitar ofertat
(lei fără TVA)

Valoare ofertată
(lei fără TVA)

Data
.....................

Formularul nr. 6

Ofertantul
............................
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către , __________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare simplificat/invitației de participare nr. .......................,
noi, .................................................................. (denumirea ofertantului, adresă, telefon, fax, e-mail)
vă prezentăm oferta în scopul atribuirii contractului de servicii de ......................................................,
CPV .......................................
Vă transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil conținând, în original și în
copie:
- oferta,
- documentele care însoțesc oferta.

Ofertant,
................................
Reprezentant legal
(nume, prenume, funcție)
.....................................
.....................................
(Semnătura autorizată și ștampila)

Data
.....................

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI
__________________
(denumirea)

Formularul nr. 7

GARANȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului având ca obiect: achiziția publică de
..........................................................................………….COD CPV: .............................
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect: achiziția publică de :
..............................................................noi, ______________, având sediul înregistrat la
_________________________________________________________________, ne obligăm:
(denumirea băncii/societății de asigurări, adresa)
Să onorăm necondiționat orice solicitare de plată din partea entității contractante, în limita a
___ % din valoarea estimată a contractului, adică suma de ___________ RON (în litere și în
cifre), la prima sa cerere scrisă și fără ca aceasta să aibă obligația de a-și motiva cererea
respectivă, în situatia în care entitatea contractantă declară că suma cerută de ea și datorată
ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situatiile de la
literele a) – c) de mai jos:
a) ofertantul _______________________ și-a retras oferta în perioada de valabilitate
a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar, în cazul asocierii, denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________(numele
complet al Ofertantului, iar, în cazul asocierii, denumirea asocierii) nu a constituit
Garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei și, oricum, nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ a refuzat să
(numele complet al Ofertantului, iar, in cazul asocierii, denumirea asocierii)
semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;
Plata se va face de către noi în termenul menționat în cererea de plată și fără nici o altă
formalitate suplimentară din partea Entității Contractante.
Prezenta garanție este valabilă până la data de __________________.
In cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își
pierde valabilitatea.
Legea aplicabilă prezentei scrisori de garanție este legea română.
Competente să soluționeze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta scrisoare de garanție
sunt instanțele judecătorești din Judetul Ilfov.
Parafată de Banca/Societatea de asigurări _______________________ în ziua _______ luna
_______ anul __________.
(semnătura și ștampila organismului care eliberează această scrisoare)

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI POPEŞTI-LEORDENI
SERVICIUL DE ACHIZIŢII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
Nr. 19850/14.04.2020

APROBAT,
PRIMAR
Petre IACOB

CAIET DE SARCINI
privind Servicii de pază a sediilor UAT Oraș Popești – Leordeni și a obiectivelor de
interes local aflate în administrarea sa
I. DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI
Adresa: Piața Sf. Maria nr. 1, oraș Popești - Leordeni, Ilfov
Tel. 0374 408821/ fax.0374 408822
Email: achizitii@ppl.ro
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul acestui Caiet de sarcini îl constituie prezentarea condițiilor pe baza cărora va fi
întocmită oferta în vederea încheierii unui contract de servicii de pază a sediilor UAT Oraș
Popești - Leordeni. și a obiectivelor de interes local aflate în administrarea sa pentru o
perioadă de 1 lună calendaristică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Normelor metodologice din
11 aprilie 2012 de aplicare a acesteia.
Paza și protecția se realizează prin forțe și mijloace civile, de către societățile
specializate de pază și protecție.
Serviciile de pază vor fi prestate la următoarele obiective, după cum urmează:

PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEŞTI-LEORDENI din str. Piața Sf. Maria nr. 1, Popești Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 8 ore/zi;
23 zile× 8 ore/zi= 184 ore
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore = 744 ore
- 1 post echipaj mobil sediu primărie;
31 zile × 24 ore = 744 ore
TOTAL 1 = 1672 ore
PARCURI POPEŞTI-LEORDENI
- 1 post 24 ore pentru parcul Mirăslău;
31 zile × 24 ore =744 ore
- 1 post 24 ore pentru parcul Stadion;
31 zile × 24 ore =744 ore
- 1 post 24 ore pentru parcul Papa Ioan Paul al II lea ;
31 zile × 24 ore =744 ore
- 1 post 24 ore pentru parcul Popești Români;
1

31 zile × 24 ore =744 ore
- 2 post 24 ore pentru parcul Erou Garian Alexandru ;
2 * 31 zile × 24 ore =1488 ore
- 1 post 24 ore pentru parcul Sfânta Maria;
31 zile × 24 ore =744 ore
- 1 post 24 ore pentru parcul Unirii;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 2 = 5952 ore
SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR din str. Sos. Olteniței nr. 31A, Popești Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 3 = 744 ore
LICEUL TEORETIC ”RADU POPESCU” din str. Leordeni, nr. 52 , Popești - Leordeni, jud.
Ilfov
- 1 post 24 ore/zi;
31 zile× 8 ore/zi= 744 ore
- 1 post 24 ore
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 4 = 1488 ore
ȘCOALA GIMN. ”IOAN BĂDESCU” din str. Școlii nr. 6, Popești - Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 12 ore/zi;
23 zile× 12 ore/zi= 184 ore

TOTAL 5 = 276 ore

GRĂDINIȚA NR.2 ( ȘCOALA GIMN. ”IOAN BĂDESCU”) din str. Școlii nr. 2, Popești Leordeni, jud.Ilfov
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 6 = 744 ore
ȘCOALA GIMN. CU CLASELE I-VIII NR. 3 din str. Domnița Bălasa, nr. 13 , Popești Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 7 = 744 ore
GRĂDINIȚA NR.3 ( ȘCOALA GIMN. CU CLASELE I-VIII NR. 3) din str. Constantin
Văcărescu nr. 8 , Popești - Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 8 = 744 ore
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 ( ȘCOALA GIMN. CU CLASELE I-VIII
NR. 3) din str. Prelungirea Olteniței, nr. 27, Popești - Leordeni, jud. Ilfov
- 1 post 24 ore;
31 zile × 24 ore =744 ore
TOTAL 9 = 744 ore
TOTAL GENERAL = 13.108 ore/luna
Calculul de mai sus a fost efectuat pentru o luna.
Numărul total de ore ce vor fi prestate pentru obiectivele mai sus menționate până la data de
31.12.2020 este de: 13.108 ore/luna x 8 luni = 104.864 ore
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III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
Serviciile de paza cu post fix trebuie sa fie asigurate in regim de permanenta ( 24 h .)
Pentru fiecare post fix, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, pe fiecare schimb de
lucru, paza se asigură cu cate un agent de paza pe fiecare post.
Societatea trebuie sa aibă posibilitatea comunicării operative telefonice astfel încât în
caz de necesitate agenții de pază să poată solicita sprijin echipelor de intervenție rapidă.
Personalul care îndeplinește atribuțiile de pază și intervenție trebuie să aibă
următoarea dotare:
1. uniformă tip, adecvată sezonului;
2. baston de cauciuc sau tonfă;
3. pulverizator iritant lacrimogene de capacitate medie (50 ml)
4. mijloace de comunicare – telefon mobil, stație radio (după nevoi și solicitări).
Societățile specializate de pază și protecție trebuie să prezinte în copie legalizată
licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române valabilă pentru anul 2020.
Prin serviciile de pază solicitate se asigură:
1. paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
2. paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni
producătoare de pagube materiale;
3. paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integrității acestora;
4. detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot
provoca o pagubă;
5. furnizarea către beneficiar a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității
de pază;
6. acordarea de sprijin în caz de calamități, incendii, atacuri teroriste;
7. asigurarea ordinii și liniștii publice în interiorul și exteriorul obiectivului;
8. elaborarea de proceduri de protecție și pază specifice fiecărui obiectiv în parte;
9. asigurarea unui program de prevenire și combatere a potențialelor riscuri de accidente
(prim ajutor), comitere de infracțiuni, acte de violență, etc.;
10. preîntâmpinarea desfășurării activităților comerciale neautorizate;
11. să oprească accesul în obiective a autovehiculelor neautorizate;
12. să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit
infracțiuni sau alte fapte ilicite, în obiectivele păzite iar în cazul infracțiunilor flagrante să
oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii
sau altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind un proces
verbal pentru luarea acestor măsuri;
13. să sesizeze poliția referitor la orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul achizitorului și
să dea concursul organelor de poliție pentru îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru
prinderea infractorilor;
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14. în caz de avarii la rețelele edilitare din perimetrul obiectivelor păzite să anunțe de urgență
persoanele în drept să ia măsuri;
15. să respecte cerințele contractuale;
16. să presteze serviciile cu personal calificat;
La primirea unui semnal de alarmă de la obiectiv trebuie alertat și dirijat cel mai
apropiat echipaj de intervenție către obiectivul vizat. Timpul de intervenție va fi maxim 10
minute.
Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții :
1. Să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcției;
3. Să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
4. Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003;
5. Certificat de cazier judiciar;
6. Să fie echipați cu uniforme distinctive și echipament de protecție pe care le vor purta numai
în timpul executării serviciului.
Responsabilitățile și obligațiile agentului de pază în timpul desfășurării activității de
pază:














Să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a
preveni producerea oricăror fapte de natura să aducă prejudicii beneficiarului;
Să păzească obiectivul, bunurile și să asigure integritatea acestora;
Să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au
săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, iar în cazul infracțiunilor
flagrante, să oprească și să predea poliției pe făptuitor, bunurile sau valorilor care fac
obiectul infracțiunii, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată
un proces – verbal pentru luarea acestor măsuri;
Să aducă la cunoștință, de îndată șefului său ierarhic și conducerii unității beneficiare
despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și despre
măsurile luate;
În caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, ori combustibili
sau substanțe chimice, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări
care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept
asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea consecințelor
evenimentului;
În caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a
bunurilor și a valorilor, să sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și
poliția;
Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a
valorilor în caz de dezastre;
Să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității
și să-și dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliției pentru prinderea
infractorilor.
Înregistrează într-un registru de evidență datele personale ale persoanelor străine care
vizitează instituția, pe timpul programului de lucru al personalului din cadrul
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Primăriei orașului Popești-Leordeni și nu permite accesul persoanelor străine în
instituție în afara programului de lucru al acesteia.
Dotarea minimă pentru un post fix asigurat de agenți cu dotare standard:
1. Uniformă tip, adecvată sezonului;
2. Baston de cauciuc sau tonfă;
3. Pulverizator de substanțe iritant – lacrimogene de capacitate medie (50 ml );
4. Mijloace de comunicare - telefon mobil, stație radio (după nevoi si solicitări);
Prestatorul este obligat – prin personalul de pază propriu, angajat pentru executarea
prezentului contract – să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct
răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor , bunurilor și valorilor încredințate.
Activitatea de pază se va efectua potrivit legii și planului de pază care stabilește în
principal: efectivul de personal de pază, numărul de posturi și amplasarea acestora,
amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și alarma, consemnul posturilor, legătura
și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor.
Activitatea de instruire de orice fel a personalului angajat pentru efectuarea serviciilor
de pază, protecție, mentenanța și securitate revine prestatorului. Tot acestuia îi revine
răspunderea privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea eventualelor accidente de munca
produse pe durata și în legătură cu executarea sarcinilor de serviciu.
IV. GARANȚII
Prestatorul răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării
necorespunzătoare a serviciului, în condițiile legii. Evaluarea pagubelor se va face de către
prestator și autoritatea contractantă prin reprezentanții săi legali. Dacă prestatorul nu se
prezintă în termen de o oră de la solicitare, prin persoana cu competență de reprezentare a
acesteia, evaluarea se va face de către achizitor, iar prestatorul va accepta aceasta evaluare.
Consecințele și daunele produse din nerespectarea consemnului postului vor fi integral
reținute în sarcina prestatorului.
Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor
Confirmarea prestației se va efectua prin încheierea unui proces verbal de recepție a
serviciilor de pază, care va conține date referitoare la cantitatea și calitatea activității prestate ,
în baza căruia se va face decontarea acestora.
În cazul în care nu se executa prestația conform planurilor de pază și condițiilor
stabilite prin contract, plata se va diminua proporțional cu perioada în care nu au fost
îndeplinite obligațiile contractuale. De asemenea se va constata și stabili valoarea pagubelor
suferite în urma neexecutării sau slabei prestații a serviciului de pază. Prestatorul va garanta
pentru producerea unor pagube (furturi, degradări din vandalism) din gestiunea achizitorului.
Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piață a bunurilor similare cu cele distruse sau
furate.
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V. CONDIȚII DE CALITATE ȘI MEDIU, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ
La prestarea serviciilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor respecta normele
de tehnica securității, protecția și igiena muncii prevăzute de Legea nr. 319/2006 a securității
și sănătății în muncă, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.
De asemenea, se vor respecta prevederile normelor generale de prevenire și stingere a
incendiilor NS PSI 3134/2005, Ordinul nr. 712/2005 al Ministrului Administrației și
Internelor privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, Legea nr. 481/2004
privind protecția civilă, Ordinul nr. 163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, HG nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea si sancționarea
contravențiilor la normele de prevenire și stingerea incendiilor.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Florin PREDA

ŞEF SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ȘI INVESTIȚII
Adrian CORMOȘ

Întocmit,
Silviu GHEORGHIU
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Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de: 21.068 lei.
Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic;
Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acestuia.
Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele
eliberate de Autoritatiile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul
economic/operatorul economic asociat nu are datorii restante către bugetul de stat sau
bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării acestora.
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
autorizația necesară desfășurării activității conform Legii nr. 333/2003 (licență de funcționare
emisă de I.G.P.R.)
Asigurarea de răspundere civilă a societăților specializate în servicii de pază în cunatum de
minim 50.000 lei
Formularul nr. 1 – Declarație privind situația juridică a ofertantului,
Formularul nr. 2 – Declarație referitoare la neîncălcarea obligaţiilor privind plata impozitelor,
taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat,
Formularul nr. 3 – Declarație privind neîncadrarea în situații de excludere,
Formularul nr. 4 – Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese,
Formularul nr. 5 - Formularul de ofertă,
Anexa la Formularul de ofertă,
Formularul nr. 6 - Scrisoarea de înaintare,

