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Anunt de participare 

Procedură operațională 

procedură proprie 

 

Sectiunea I Autoritatea contractanta  

 

I.1) Denumire si adrese 

MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII 

Cod de identificare fiscala: 4232046; Adresa: Strada: Matei Basarab, nr. 10; Localitate: Slobozia; 

Cod Postal: 920031; Tara: Romania; Codul NUTS: RO315 Ialomita; Adresa de e-mail: 

mna_slobozia@yahoo.com; Nr de telefon: +40 243231991; Fax: +40 243231991; Persoana de 

contact: Cioban Dorina-Elena; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii 

contractante(URL) www.muzeulagriculturii.ro;  

 

I.2) Comunicare 

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si 

gratuit la (Website): www.muzeulagriculturii.ro; 

 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a 

ofrtelor/candidaturilor 3 zile  

Informatii suplimentare pot fi obtinute sub formă scrisă prin intermediul adresei de e-

mail:  mna_slobozia@yajoo.com 

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse prin oricare din următoarele  

modalităţi: prin poştă, prin fax, prin mijloace electronice, prin orice combinaţie a celor precizate. 

Ofertele transmise vor fi inregistrate la secretariatul Muzeului Național al Agriculturii Ialomița, 

consemnându-se ora şi data sosirii. Ofertele se deschid de către comisia de evaluare la data și ora 

indicate în anunțul de achiziție. Ofertele întârziate nu sunt acceptate. 

 

I.3) Tipul autoritatii contractante 

 

Organism de drept public 

 

I.4) Activitate principala 

 

Recreere, cultură și religie 

 

Sectiunea II Obiectul contractului  

II.1 Obiectul achizitiei 

II.1.1 Titlu: 

 Servicii de pază și protecție pentru obiectivele compuse din imobile, terenuri și construcții ce 

aparțin Muzeului Național al Agriculturii 

 

II.1.2 Cod CPV Principal: 

79713000-5 Servicii de pază (Rev.2) 

 

II.1.3 Tip de contract: 

Servicii 

Servicii de investigație și de siguranță conform Anexei 2 la Legea 98/2016 

 

 

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

http://www.muzeulagriculturii.ro/
http://www.muzeulagriculturii.ro/
mailto:mna_slobozia@yajoo.com
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Servicii de pază pentru obiectivele compuse din imobile, terenuri și construcții ce aparțin 

Muzeului Național al Agriculturii, după cum urmează: 

Lotul 1 - Sediul Muzeului Național al Agriculturii din Municipiul Slobozia — 1 post, fix și mobil 

- acoperit de agenți al căror număr va fi calculat astfel încât să fie asigurată permanența în ture 

de câte 16 ore în zilele lucrătoare și de 24 de ore în zilele nelucrătoare, sărbători legale. 

a) Perioada 01.05.2023 - 31.12.2023:  

        165 zile x 16 h= 2.640 ore; 

    80 zile x 24 h= 1.920 ore 

Total =  245 zile           = 4.560 ore 

Valoare estimată: 4.560 ore x 24 lei fără T.V.A./h= 109.440,00 lei fără TVA 

  

b) Perioada 0l .01.2024 - 30.04.2024:  

 

        84 zile x 16 h = 1.344 ore; 

        37 zile x 24 h =    888 ore 

         Total= 121 zile                    = 2.232 ore 

Valoare estimată: 2.232 ore x 24 lei fără T.V.A./h= 53.568 lei fără TVA 

 

Total lot 1: 6.792 ore (365 zile) x 24 lei fără TVA/h x 1 post= 163.008 lei fără T.V.A. 

A.  Lotul 2 – Ferma Agricolă Perieți, din comuna Perieți — 1 post, fix și mobil- acoperit de 

agenți al căror număr va fi calculat astfel încât să fie asigurată permanența în ture de câte 

16 ore în zilele lucrătoare și de 24 de ore în zilele nelucrătoare, sărbători legale. 

  

a) Perioada 01.05.2023-31.12.2023: 

        165 zile x 16 h= 2.640 ore; 

    80 zile x 24 h= 1.920  ore 

Total =  245 zile           = 4.560 ore 

Valoare estimată: 4.560 ore x 24 lei fără T.V.A./h= 109.440 lei fără TVA 

   

b) Perioada 0l .01.2024-30.04.2024: 

        84zile x 16 h = 1.344 ore; 

        37 zile x 24 h =    888 ore 

         Total= 120 zile            = 2.232 ore 

Valoare estimată: 2.232 ore x 24 lei fără T.V.A./h= 53.568 lei fără TVA 

 

Total lot 2: 6.792 ore (366 zile) x 24 lei fără TVA/h x 1 post= 163.008 lei fără T.V.A. 

Valoare totală estimată  a contractului  (Lot1+Lot2): 

a) Perioada 01.05-31.12.2023 = 218.880,00 lei fără TVA; 

b) Perioada 01.01-30.04.2024 = 107.136,00 lei fără TVA; 

Total                                  = 326,016,00 lei, fără TVA; 

Valoarea estimată a fost calculată luând în considerare aplicarea prevederilor art. 165 din 

H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările la zi, respectiv până la 31.12.2022 cu 

posibilitatea de prelungire pentru 4 luni, până la 30.04.2023. 

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor 

solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 5 zi inainte de data limita de 

depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut, 

respectiv 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 

 

II.1.5) Valoarea totala estimata: 

Valoarea estimată fără TVA: 326.016,00  
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Moneda: RON 

 

II.1.6) Impartire in loturi: 

Da 

Ofertele trebuie depuse pentru: Toate Loturile 

Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 2 

 

II.2 Descriere 

II.2.1 - Denumire lot 

1. Sediul Muzeului Național al Agriculturii din Municipiul Slobozia; 

2. Ferma Agricolă Perieți 

 

II.2.2 Coduri CPV 

Cod CPV Principal: Servicii de paza (Rev.2) 

 

II.2.3 Locul de executare 

    Județul Ialomița 

Sediul Muzeului Național al Agriculturii din Municipiul Slobozia 

și 

Ferma Agricolă Perieți 

 

II.2.3 Descrierea achizitiei publice 

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si 

cerintele) 

Servicii pază lot 1 - Sediul Muzeului Național al Agriculturii inclusiv Casa Ialomițeană 

Gheorghe Doja, Casa Tradițională Românească din incinta curții interioare a muzeului și 

Biserica de lemn Sf. Nicolae, situate în municipiul Slobozia, bdul. Matei Basarab nr.10, județul 

Ialomița; 

Servicii pază lot 2 – Ferma Agricolă Perieți, comuna Perieți, județul Ialomița 

 

II.2.4 Criterii de atribuire 

 

Prețul cel mai scăzut 

 

 

II.2.5 Valoarea totala estimata 

Valoarea estimata fara TVA :  

Lot 1: 163.008; Moneda: RON 

Lot 2: 163.008; Moneda: RON 

Valoarea garantiei de participare: 0,9999 %  

- 1630 RON Lot 1 

- 1630 RON Lot 2 

 

II.2.6 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii 

Durata in luni: 8; 

 

I.2.7 Informatii suplimentare 

Documentația de achiziție este afișată pe sit-ul propriu al Muzeului Național al Agriculturii,  

www.muzeulagriculturii.ro 

În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse mai mult de două oferte 

admisibile cu prețuri egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va transmite o 

http://www.muzeulagriculturii.ro/
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solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 

zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor lasediul autorității contractante, caz 

în care contractul va fi atribuit ofertantului care are prețul cel mai scăzut. Termenele/datele de 

depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către 

autoritatea/entitatea contractantă. 

 

 

II.3 Ajustarea pretului contractului 

Prețul contractului se va ajusta în funcție de modificările actelor normative incidente în materie 

(modificarea salariului minim garantat în plată ( modificarea legislației în domeniu, alte modificări 

legislative în domeniu cu impact în tariful prestației, în situații extreme decretate de autoritățile 

competente), în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 164*165 

din HG 395/2016. Tariful se va modifica proporțional, în funcție de modificarea salariului minim 

pe economie, în condițiile legii. 

 

 

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice  

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE: 

 

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

 

Cerința nr. 1: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare..  

 

Documente jusficative actualizate prin care să demonstreze neincadrarea in situatiile prevazute 

la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru 

Subcontractantul/Tertul sustinator/subcontractantul declarati in oferta: 

-Formular nr. 1 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea 

98/2016; 

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul 

constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 

Cerința nr.2 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Documente justificative 

Formular nr. 2 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 

98/2016; 

 

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: 

- certificat de atestare fiscala privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat 

(bugetul de stat), eliberat de către organul fiscal competent, pe raza căruia își are sediul social, 

sediile secundare, puncte de lucru operatorul economic din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la 

momentul prezentarii acestuia. Documentul va fi prezentat în original, copie legalizată/copie lizibilă 

cu mențiunea ,,conform cu originalul”, semnat și ștampilat de reprezentantul operatorului 

economic; 

-certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul local, eliberat de organul 
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fiscal competent, care să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestuia. 

Documentul va fi prezentat în original, copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu 

originalul”, semnat și ștampilat de reprezentantul operatorului economic; 

 

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile 

autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente 

echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, 

taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a 

tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a 

tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din 

documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul 

prezentarii acestora. 

 

Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic 

despre care fie are cunostinta ca si a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 

contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre 

judecatoreasca sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu 

legea statului in care respectivul operator economic este infiintat sau cu cele ale statului membru al 

autorității contractante; fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator 

economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 

general consolidat. 

 

Nota 2: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de 

excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul 

general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in 

conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa 

caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor. 

 

Cerința nr.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

Documente justificative: 

Formular nr. 3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016; 

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 

beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2), art.167 alin.(2) si art. 171 din Legea 

nr.98/2016; 

   - alte documente edificatoare, dupa caz. 

 

Cerința nr.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016, in 

conf. cu modelul prezentat in sect. Formulare 

Se va completa de către ofertant/ofertantul asociat/terț susținător/subcontractant Declarația pe 

propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese 

prevăzute la art.59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, (Formularul nr. 4) 

Pentru această declarative, persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității în ceea ce 

privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului menționat 

sunt următoarele: Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si 

finalizarea procedurii de atribuire sunt: Petre Gheorghe, manager, Spătărelu Desdemona- Catalina, 

șef serviciu Financiar- Contabil. 

Președinte comisie de evaluare cu drept de vot: Cioban Dorina-Elena, referent specialitate; 

Membri comisiei de evaluare: Burlacenco Valerica, economist, Calcan Afina, economist; Membri 

de rezervă: Petre-Filip Magdalena, muzeograf și Lupu Liliana, conservator. 
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III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

 

Cerința 1 - Dovedirea faptului că obiectul contractului are corespondent în obiectul de activitate al 

ofertantului. 

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii 

din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna 

dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza 

activitatea ce face obiectul contractului. 

Documente justificative 

Ccertificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise 

in tara de rezidenta, pentru a se asigura că ofertantul care participă la licitație își desfășoară 

activitatea în domeniul care face obiectul prezentei proceduri și implicit are pregătirea necesară 

pentru a duce la îndeplinire în bune condiții activitatea care îi va reveni în cazul în care este declarat 

câștigător al procedurii. 

 

 III.1.3. Capacitatea tehnica si/sau rofesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 

 Loturile: 1 și 2 

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat 

Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare 

—cerintele se aplică prin raportare la fiecare lot în parte. 

 

Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a 

ofertelor) au prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puțin: Lotul 1-163.008,00 lei 

fara TVA și Lotul 2 -163.008,00 lei fără TVA. 

Prin servicii similare se înțelege, fara a se limita la: servicii de supraveghere, servicii de 

patrulare, servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de monitorizare a sistemelor de 

alarmă. 

Modalitatea de indeplinire: 

Modalitatea de indeplinire Loturile 1 si 2: 

 Se va prezenta: 

- lista principalelor servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de 

prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, 

din care să rezulte faptul că a prestat servicii similare, în valoare cumulată de 163.008 lei fara 

TVA pentru fiecare lot in parte, în unul sau maximum 3contrate; 

-unul sau maximum 3 contracte sau alte documente din care să reiasă: beneficiarul serviciilor, 

durata, valoarea, perioada și locul prestării, 

- sau alte documente/certificate prin care poate demonstra experiența similara; 

. 

Proporția de subcontractare 

Informații privind subcontractanții 

Conform prevederilor art. 180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările și completările ulterioare 

—cerintele se aplică prin raportare la fiecare lot în parte. 

In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa 

denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care 

urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, specializările acestora (după caz),valoarea la care se ridica 

partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. 

Modalitatea de indeplinire: 
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Se va prezenta acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare (Formularul nr. 9)  

La semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul/contractele încheiateîntre 

contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, 

astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziție publică. 

 

III.1.4) Depozite valorice si garantii solicitate: 

III.1.4.a) Garantie de participare: 

Ofertantul va constitui garanția de participare în cuantum de: Lot 1- 1.630,00 lei; Lot 2- 

1.630,00 lei; 

Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va determina la cursul BNR din data 

publicarii anuntului de publiictate pe sit-ul autorității contracatnte. 

Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la termenul limita de 

primire a ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a 

ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod 

corespunzator. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 

societate de asigurări, în condiţiile legii. (art. 36 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 cu 

modificările și completările ulterioare). Contul IBAN al achizitorului este IBAN 

RO60TREZ24G670303200130X, deschis la Trezoreria municipiului Slobozia iar codul fiscal 

este 4232046. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita si de 

traducerea autorizata in limba romana. Este de preferat ca garantia de participare sa fie 

emisa de catre o banca care are corespondent în Romania. Mod de prezentare: Dovada 

constituirii garantiei de participare trebuie sa se depună împreună cu oferta, pana cel mai 

tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, 

garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze ca acoperă în mod 

solidar toți membrii grupului de op.ec. 

III.1.4.b) Garantie de buna executie: 

Ofertantul va constitui o garanţie de bună execuţie ca instrument de garantare pentru executarea 

corespunzătoare a Contractului, în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului. 

Operatorul economic declarat câştigător al procedurii va trebui să constituie garanţia de bună 

execuţie a contractului conform prevederilor art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achiziţie publice/acordurilor-cadru din Legea nr. 98/2016, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data semnării contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie prin 

virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din 

România (caz în care se completeaza și se prezintă Scrisoarea de garantie bancara, formular 17 

sau formularul băncii) sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine 

anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) din H.G. 395/2016 cu modificările și 

completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. Garanţia de bună execuţie va fi 

irevocabilă şi va prevedea că plata garanţiei de bună execuţie se va executa necondiţionat, 

respectiv la prima cerere a autorității contractante, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 

culpa ofertantului. Garanţia de bună execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă 

în numele asocierii sau consorţiului. Garantia de buna executie emisa in alta limbă decat limba 

română va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba română. 

Restituirea garantiei se va face conform prevederilor art. 42 alin. (2) din H.G. nr. 395/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractanta a raportat cuantumul garanției de 

buna execuție la obiectul contractului și valoarea estimată, astfel că se justifică stabilirea 

cuantumului la 10% din valoarea totală fără TVA a contractului. 

 

III.1.7 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 

contractul: 

 Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016 
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Sectiunea IV Procedura  

 

IV.1 Descriere 

 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: 

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: 

 

Ofline 

IV.1.1.b) Tipul Procedurii 

 

Procedură operativa- procedură proprie 

 

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 

 

60 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor 

 

Pezentarea ofertei 

 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Ofertantul va prezenta propria ofertă tehnică în care va face o descriere detaliată a serviciilor ce 

urmează a fi prestate și a personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestațiilor.  

Se va face referire cel puțin la următoarele aspecte: 

- modalitatea de organizare a serviciilor de paza,  

- dotarea personalului de pază. 

În elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor ține cont și de obligativitatea îndeplinirii capacității 

tehnice în parametri optimi, prezentând următoarele:   

1. Să deţină obligatoriu licenţa de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei – 

Direcţia Poliţiei de Ordine Publică pentru exercitarea activităţii de pază conform Legii nr 333/2003, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Se vor prezenta documente relevante și valabile pentru demonstrarea acestei cerințe; 

 

2. Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie trebuie să deţină avizul Inspectoratului 

de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului  Bucureşti, după caz, în a 

cărei rază teritorială îşi are sediul societatea respectivă. 

 

            Se vor prezenta documente relevante și valabile pentru demonstrarea acestei cerințe; 

 

3. Să dispună de agenți de pază, fapt ce trebuia probat prin prezentarea efectivului/numărului de 

persoane care să ducă la îndeplinire contractul de prestări servicii de pază, pentru fiecare lot 

(calculat astfel încât paza să fie asigurată pentru executarea serviciului; 

Se va prezenta un tabel cu numărul. de persoane care să ducă la îndeplinire contractul pentru fiecare 

lot in parte. 

 

4.Să  prezinte  personalul  calificat  pentru  executarea activităților de pază. 

Se va prezenta atestatul în domeniu/dovada calificării și atestării profesionale pentru persoanele 

propuse să presteze activități de pază și intervenție la obiectiv, condiție esențială pentru a desfășura 

activitatea propriu- zisă. 

 

5. Să dețină obligatoriu un dispecerat, avizat în condițiile legii, care să asigure legăturile radio 

și/sau GSM între personalul de pază aflat în serviciu și a unei echipe specializată de intervenție 

rapidă. 
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Să asigure intervenția în cazuri de necesitate, cu echipe specializate de intervenție rapidă  

Prestatorul va detine echipe de interventie avizate in judetul in care achizitorul are obiective. 

 

Se vor prezenta documente relevante și valabile pentru demonstrarea acestei cerințe. 

 

6. Ofertanții vor prezenta lista cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, 

aparatura de recunoaştere şi identificare, cu centrele de supraveghere şi dispecerate, tehnica de 

calcul şi softul utilizat, uniforma agenților de intervenție și alte mijloace tehnice care fac parte din 

dotarea societății. 

 

7. Ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul va depune și "Declarație privind respectarea 

reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind 

respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă", din care să rezulte că la elaborarea ofertei 

a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social, al relațiilor de muncă, al 

securității și sănătății în muncă (formularul 12).  

 

Nota 1: In cazul asocierii sau subcontractarii, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu modul de 

impartire a sarcinilor intre operatorii economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct 

de vedere al resurselor materiale si umane utilizate. 

Nota 2: Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din 

contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi 

- numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi 

trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de 

munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin 

acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. 

Propunerea tehnică împreună cu celelate documente care constituie oferta pot fi transmise prin 

oricare din următoarele modalităţi: prin poştă, prin fax, prin mijloace electronice, prin orice 

combinaţie a celor precizate. 

Ofertele transmise vor fi opisate și numerotate, asumate de reprezentantul legal sau de 

împuternicitul acestuia. 

Ofertele vor inregistrate la secretariatul Muzeului Național al Agriculturii Ialomița, consemnându-

se ora şi data sosirii. Ofertele se deschid de către comisia de evaluare la data și ora indicate în 

anunțul de achiziție. Ofertele întârziate nu sunt acceptate. 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data-limita stabilită 

pentru depunerea ofertei. 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei-limita pentru 

depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziție publica. 

 

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare 

Prestatorul va elabora  propunerea financiară completând Formularul de ofertă și Anexele la 

formularul de ofertă (formularul 15) pentru serviciile solicitate prin caietul de sarcini. 

Se va detalia calculul valoric pentru tariful/oră/agent de pază conform elementelor obligatorii 

stabilite prin legislația incidentă în domeniul muncii, respectiv: cel puțin salariul minim brut pe 

economie, CAS, CASS, șomaj, impozit, spor pentru ore suplimentare, spor pentru lucru în zilele de 

repaus saptămânal și sărbători legale, spor de noapte. 

Se vor detalia și sporurile facultative acordate (dacă este cazul), alte taxe aplicabile (contribuția la 

Fondul de handicap), costul pentru concediul de odihnă, alte cheltuieli facultative asociate 

costurilor cu forța de muncă (tichete de masă, transport la și de la locul de muncă, asigurarea 

angajaților pentru accidente), precum și costurile pentru conformarea la cadrul legal aplicabil Legea 

nr. 333/2003 si HG 301/2012, dar și pentru conformare la legislatia privind sănătatea și securitatea 

in muncă (cheltuieli de conformare legală cu dotările agenților de paza: costum, ecuson, tonfă de 

atac sau apărare, lanternă, pulverizator, mijloc de comunicare, stații portabile pentru emisie-recepție 

s.a., costurile cu dispeceratul și echipa mobilă de intervenție, daca e cazul, costurile de pregătire 
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profesională/instruire a personalului, costuri cu asigurarea activitătilor de control al serviciului de 

pază, asigurarea serviciilor de medicina muncii, cu personalul anume desemnat pentru activitati pe 

linie de SSM).  

La tariful minim/oră, se vor detalia, fără caracter limitativ, cheltuielile indirecte (cost recrutare 

personal; cost administrare personal, adeverințe de salarizare, administrare popriri; cost 

administrare salarii; costuri de management; cost cu personalul anume desemnat pe linie de 

asigurarea calității; cost cu asigurări pentru angajați: accidente, deces, urgențe medicale; cost cu 

asigurări de răspundere civilă pentru societate) și profitul. 

Orice alte cheltuieli neprevăzute care pot să apară în vederea prestării, nu pot fi solicitate 

achizitorului. 

           Tariful se va prezenta cu doua zecimale și rămâne neschimbat până la sfârşitul contractului, 

exceptând cazurile în care se modifică salariul minim pe economie în condițiile legii. Tariful se va 

modifica proporţional, în funcţie de modificarea salariului minim pe economie în condițiile legii, 

prin încheierea unui act adiţional. 

           Oferta financiară se va prezenta cu două zecimale. 

Propunerea financiară împreună cu celelate documente care constituie oferta pot fi transmise prin 

oricare din următoarele modalităţi: prin poştă, prin fax, prin mijloace electronice, prin orice 

combinaţie a celor precizate. 

Ofertele transmise vor fi opisate și numerotate, asumate de reprezentantul legal sau de 

împuternicitul acestuia. 

Ofertele vor inregistrate la secretariatul Muzeului Național al Agriculturii Ialomița, consemnându-

se ora şi data sosirii. Ofertele se deschid de către comisia de evaluare la data și ora indicate în 

anunțul de achiziție. Ofertele întârziate nu sunt acceptate. 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data-limita stabilită 

pentru depunerea ofertei. 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei-limita pentru 

depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziție publica. 

 

IV.4.2 Modul de prezentare al ofertei 

Procedura de achiziție se desfășoară OFFLINE. 

Ofertele se pot  transmise prin oricare din următoarele modalităţi: prin poştă, prin fax, prin mijloace 

electronice, prin orice combinaţie a celor precizate. 

Ofertele transmise vor fi opisate și numerotate, asumate de reprezentantul legal sau de 

împuternicitul acestuia. 

Ofertele vor inregistrate la secretariatul Muzeului Național al Agriculturii Ialomița, consemnându-

se ora şi data sosirii. Ofertele se deschid de către comisia de evaluare la data și ora indicate în 

anunțul de achiziție. Ofertele întârziate nu sunt acceptate. 

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta numai înainte de data-limita stabilită 

pentru depunerea ofertei. 

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a-si modifica oferta după expirarea datei-limita pentru 

depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 

contractului de achiziție publica. 

  

 

Data limită de depunere și de deschidere a ofertelor:27.03.2023 15:00 

Locul de deschidere a ofertelor: Muzeul Național al Agriculturii, municipiul Slobozia, Bdul 

Matei Basarab, nr. 10, județul Ialomița 

 

Notă: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita numai în scris la adresa de e-mail: 

mna_slobozia@yahoo.com. Persoana de contact: Cioban Dorina-Elena 

 

Data expedierii prezentului anunt: 16.03.2023 

mailto:mna_slobozia@yahoo.com
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