
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
ELECTROCENTRALE GALATI S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO16044852; Adresa: Strada: Smârdan, nr. 3; Localitate: Galati; Cod Postal: 800700; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO224 Galati;  Adresa de e-mail:  achizitii@cetgalati.ro;  Nr de telefon:  +40 236448305;  Fax:  +40 236448275;  Persoana de contact:
Sebastian-Cosmin Sava; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.cetgalati.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Servicii  integrate  de paza a  patrimoniului  Societatii  Electrocentrale  Galati  SA in  insolventa,  de supraveghere,  monitorizare
antiefractie si interventie
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 01/2020

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Servicii de paza (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Servicii
Servicii de investigatie si de siguranta

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Servicii integrate de paza a patrimoniului Societatii Electrocentrale Galati SA in insolventa, de supraveghere, monitorizare
antiefractie si interventie, conform caiet de sarcini nr. ADM 1/2020.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Intervalul intre : 287128,32 si 1139150,40 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere
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II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:

79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:
Sediul Electrocentrale Galati si CAF Tiglina II

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii  integrate  de paza a  patrimoniului  Societatii  Electrocentrale  Galati  SA in  insolventa,  de supraveghere,  monitorizare
antiefractie si interventie, conform caiet de sarcini nr. ADM 1/2020.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

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: 
Ofertantii / membrii asocierii / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178,
180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Ofertantii / membrii asocierii / tertii sustinatori / subcontractantii vor fi exclusi din procedura de achizitie daca se regasesc in situatia
de la art. 180 alin. 1), litera g) din Legea nr. 99 / 2016 privind achizitiile sectoriale, respectiv daca şi-a încălcat în mod grav sau
repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract sectorial 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.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire (ofertanti si separat de asociati, subcontractanti si terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabile la momentul prezentarii acestora;
b) 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 în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii acestora;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
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179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
Administrator Judiciar:
- Sîrbu Anca Cristina
- Popoacă Oltiţa Felicia
si persoane din cadrul autoritatii contractante:
- Mustafa Sinan – Administrator Special
- Stanciu Ion – Director General
- Pîsu Tatiana – Director Economic
- Neştianu Aneta Mihaela – Director Comercial
- Tigoeanu Vasilica – serv. Administrativ
- Sava Sebastian Cosmin -  ec. comp. Achizitii
- Păun Elena – cons. jr. comp. Juridic

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertantul / asociatul va prezenta:
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul/electronica. Informatiile cuprinse in acest certificat sa fie reale/actuale la data limita de depunere
a ofertelor.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa
prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie certificata conform cu
originalul sau in format electronic.
2. Licenta de functionare emisa de catre Inspectoratul General al Politiei Romane privind prestarea serviciilor de paza conform Legii
nr. 333/08.07.2003 pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila, in copie cu mentiunea
„Conform cu originalul” si stampilata.
3. Licenta pentru  proiectarea, instalarea, modificarea sau intretinerea sistemelor de alarmare conform art. nr. 34 din Legea nr.
333/08.07.2003. actualizata conform prevederilor HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila, in copie cu mentiunea „Conform cu originalul” si stampilata.
4. Autorizatia de detinere pentru arme si munitie neletale, emisa de catre Inspectoratul General al Politiei Romane conform Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor si munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila, in copie cu mentiunea „Conform
cu originalul” si stampilata.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati,  din care sa rezulte prestarea de servicii similare la nivelul unui contract sau
maxim 3 contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 280.000 lei. Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de
depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare, chiar daca ulterior initierii procedurii aceasta data va fi decalata.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
- copii dupa certificate / documente / contracte / copii de pe parti relevante ale contractelor / recomandare / proces verbal de
receptie emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar, din care sa rezulte prestarea de servicii similare la
nivelul unui contract sau maxim 3 contracte a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim 280.000 lei.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba
româna.
Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Diplome de studii si calificari profesionale
Lista cu personalul care va acoperi posturile prevazute in Caietul de sarcini,  inclusiv personalul de rezerva pentru acoperirea
concediilor legale de odihna, concedii medicale si personalul suplimentar pentru acoperirea fluctuatiilor de personal. Lista  cu
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agentii de paza folositi in prezentul contract va cuprinde urmatoarele: nume si prenume, numar si data atestate profesionale.
•   Agentii propusi pentru prestarea serviciilor trebuie sa fie calificati ca agenti de paza si atestati conform Legii nr. 333/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare;
•   Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere calificat in domeniul pazei, avizat IGPR, potrivit art. 19 alin. 9 si 10 din
Legea nr. 333/2003 si HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare;
•   Ofertantul va face dovada existentei unui contract de munca in vigoare, printr-o adeverinta sau a unui Angajament intre
angajator si persoana respectiva in forma autentica, menit sa garanteze prestarea serviciilor de paza in cazul atribuirii contractului;
•   Ofertantul va face dovada valabilitatii avizelor psihologice a agentilor de paza propusi pentru prestarea serviciilor;
•   Ofertantul va face dovada ca agentii propusi  nu au antecedente penale;
•   Ofertantul va face dovada  examinarii medicale anuale a agentilor de paza propusi pentru prestarea serviciilor;
•   Ofertantul va face dovada detinerii Autorizatiilor (permiselor)  de detinere / port arma neletala pentru personalul inarmat necesar
a fi utilizat in prezentul contract conform cerintelor din Caietul de sarcini;
•   Ofertantul va face dovada detinerii avizelor SRI ale agentilor de paza utilizati in derularea contractului.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
-lista  cu  agentii  de  paza  folositi  in  prezentul  contract  va  cuprinde urmatoarele:  nume si  prenume,  numar  si  data  atestate
profesionale;
-copii ale atestatelor profesionale pentru agentii de paza;
-copii ale atestatelor profesionale, CV-urilor si avizelor IGPR ale personalului de conducere calificat in domeniul pazei;
-adeverinta privind un contract de munca in vigoare sau Angajament intre angajator si persoana respectiva in forma autentica,
menit sa garanteze prestarea serviciilor de paza in cazul atribuirii contractului;
-avizele de testare psihologica pentru agentii de paza, valabile la data depunerii ofertelor.
-certificatele de cazier judiciar valabile pentru agentii de paza;
-avizele medicale anuale, pentru agentii de paza., valabile la data depunerii ofertelor;
-copii ale autorizatiilor (permiselor)  de detinere / port arma  neletala pentru personalul inarmat necesar  a fi utilizat in prezentul
contract conform cerintelor din Caietul de sarcini;
-avizele SRI sau in lipsa acestora o declaratie pe proprie raspundere privind obtinerea avizelor SRI in termen de maxim 30 de zile de
la data declararii ofertei castigatoare, dar nu mai mult de intrarea in vigoare a contractului.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
- Informaţii privind dotările specifice, echipamente de autoaparare in stare de functionare care vor ramane exclusiv in dotarea
personalului de executare a contractului, echipamente de comunicatii şi alte mijloace fixe, in afara celor de interventie si aparare
individuala prevazute de legislatie, pe care  ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;
- Informatii privind detinerea sau inchirierea mijloacelor de patrula, control si interventii necesare prestarii serviciului ofertat;
- Declaratie privind dotarea cu uniforme si insemne distinctive, dotarea cu mijloace de protectie si autoaparare  a agentilor de paza.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
-informaţii privind dotările specifice, echipamente de autoaparare in stare de functionare care vor ramane exclusiv in dotarea
personalului de executare a contractului, echipamente de comunicatii şi alte mijloace fixe, in afara celor de interventie si aparare
individuala prevazute de legislatie, pe care  ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;
-declaratie/documente care sa dovedeasca detinerea sau inchirierea mijloacelor de patrula auto, control si interventii necesare
prestarii serviciului ofertat.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
Informatii privind subcontractantii - daca este cazul. Se permite subcontractarea doar pentru serviciile de supraveghere video. In
cazul în care ofertantul are subcontractanti, acesta va cuprinde în oferta sa precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul
economic intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante
pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
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- acordul/contractul de subcontractare.
 

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
 

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:
 

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Garanţia de participare este de: 2800 lei. Perioada de valabilitate: minim 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta
leu/valuta se va face la cursul valutar BNR din ziua publicarii anuntului de participare.
Se constituie conform art. 42 al. (1) din Normele motodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016.
Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va
executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
In cazul platii prin virament plata se poate face in contul: RO54 RZBR 0000 0600 1899 3088 – Raiffeisen Bank Galaţi.
Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica) pana la
data si ora-limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în
numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa în alta limba, decât limba româna, va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate
solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse.
Garantia de participare se va restitui conform art. 44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanţia de bună execuţie este de 5% din pretul contractului.
Se constituie conform art. 46 al. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
De asemenea ofertantul trebuie sa depuna, odata cu depunerea ofertei, o propunere de instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in suma minima de 100.000 Euro in favoarea achizitorului pentru
acoperirea completa a oricaror daune cauzate achizitorului din vina prestatorului (sustrageri de bunuri), cu conditiile asociate.
Prestatorul va avea obligatia sa depuna la semnarea contractului un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari in suma minima de 100.000 Euro in favoarea achizitorului pentru acoperirea completa a
oricaror daune cauzate achizitorului din vina prestatorului (sustrageri de bunuri). Instrumentul va avea valabilitatea cel putin egala
cu durata contractului de 12 luni de la intrarea in vigoare a contractului la care se adauga o perioada de 30 zile calendaristice.
Pentru cazul constituirii garantiei printr-un instrument emis de o societate de asigurari, se va obtine acceptul prestatorului asupra
conditiilor asociate. Contractul va intra in vigoare dupa depunerea instrumentului de garantare la achizitor.

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
D) Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii 
 Nu
 Nu-
 Nu--
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III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Da

 

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:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 12 luni
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Pe durata acordului-cadru se vor incheia contracte subsecvente cu durata de 3
luni (minim un contract subsecvent - maxim 4 contracte subsecvente). Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este
de maxim 287.128,32 lei.

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica: 
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total exprimat in lei. Nu exista limite ale
valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul
informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la pozitia pe care o ocupa in
clasament. Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa îmbunatateasca
ultima oferta depusa. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1. Durata unei runde: o zi.

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica, semnata si parafata de reprezentantul legal al ofertantului, va fi scanata, semnata cu semnatura electronica si
introdusa in SEAP, in sectiunea dedicata.
La elaborarea propunerii tehnice se vor avea in vedere si respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini  nr. ADM 1 / 2020.
Ofertantul poate vizita amplasamentele achizitorului pentru elaborarea ofertei in baza unei solicitari transmise si a semnarii unui
acord de confidentialitate referitor la informatiile legate de locatiile achizitorului (inclusiv de importanta strategica nationala).
Ofertantul trebuie sa prezinte si o Declaratie privind respectarea normelor si obligatiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca (formular 2), conform art. 64, alin. (2) din Legea 99/2016. Operatorul economic este obligat sa indice in cadrul
ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca
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care sunt in vigoare la nivelul  Uniunii  Europene, legislatia nationala,  prin acorduri  colective sau prin tratatele,  conventiile si
acordurile internationale în aceste domenii si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului sectorial.
Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii referitoare la reglementariile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii este Inspectoratul Teritorial de Munca aflat in subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varsnice, Ministerul Sanatatii Publice, Inspectia Muncii.  In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta aceasta
declaratie, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului va fi scanata, semnata cu semnatura electronica
si introdusa in SEAP, in sectiunea dedicata. Pretul se cripteaza.
Se va prezenta formularul de oferta (formular 3). Acesta va contine pretul unitar si total in lei, fara TVA.
- Se accepta doar preturi cu 2 (doua) zecimale, in caz contrar nu se vor lua in considerare decat primele 2 zecimale.
 
Pretul serviciului integrat de paza va fi stabilit astfel :
Pretul total al serviciului integrat de paza (lei) = (pret agent de paza inarmat (lei/ora/agent) x 2 posturi de paza inarmate x 24 ore
prestare/zi x 365 zile) + (pret agent de paza neinarmat (lei/ora/agent) x 6 posturi de paza neinarmate x 24 ore prestare/zi x 365 zile)
 
- Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate conform formulei de mai sus si  prin
raportare la valoarea maxima estimata a acordului-cadru.
- Operatorul economic este obligat ca prin oferta depusa sa prezinte eventualele obiectiuni la proiectul de acord-cadru si la
proiectul  de contract subsecvent sau o declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (conform formular 4).  Sub rezerva
respingerii ofertei prezentate (oferta va fi considerata neconforma), operatorul economic nu poate prezenta obiectiuni de fond
asupra clauzelor proiectului de acord-cadru si contract subsecvent, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua
hotararea de respingere a ofertei  sa incerce o negociere a obiectiunilor  prezentate cu respectivul  operator  economic,  prin
comunicari scrise.
- Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta financiara.
- Nu se accepta plati in avans.la depunerea  propunerii financiare.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Fiind procedura online, oferta se depune la adresa http://www.e-licitatie.ro (SEAP), corespunzator anuntului de participare simplificat
asociat. Orice operator economic inregistrat in SEAP cu certificat digital valid are dreptul de a transmite oferta.
Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.
Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Oferta va contine: Formular DUAE (se completeaza in SEAP), propunerea tehnica, propunerea financiara (va fi transmisa criptat),
garantia de participare. Ofertele vor fi semnate si stampilate in original apoi scanate si transmise in format electronic, in SEAP pana
la data si ora limita pentru depunerea ofertelor mentionate in anuntul de participare simplificat. Toate documentele transmise in
format electronic vor fi semnate in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor art. 67 alin. (4) din HG
nr. 394/2016.
Operatorii economici, au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila
conform art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea
ofertei.
Ofertele transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare. Nu se accepta oferte alternative.
Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru
Agenda Digitala a Romaniei (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/303.29.37, e-mail: contact.companii@e-licitatie.ro.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare
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              In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea
contractanta (prin intermediul SEAP) va solicita ofertantilor sa posteze in SEAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi
atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de
depunere a noii propuneri financiare. Ofertele postate dupa data si ora notificata nu vor fi luate in considerare ramanand valabile cele
deja inregistrate la finalul licitatiei electronice.

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8  din Legea nr. 101/2016, actualizata.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Electrocentrale Galati - Compartiment Juridic 
Adresa: Soseaua Smardan nr. 3; Localitate: Galati (Galati); Cod Postal: 800700; Tara: Romania; Codul NUTS: RO224 Galaţi; Adresa de
e-mail:  secretariat@cetgalati.ro;  Nr  de  telefon:  +40  236448305;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.cetgalati.ro; 
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