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INSTRUCŢIUNI

T ip legislaţie: Legea nr. 98/20 16

SECŢIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" GALAŢI

Adresa: str. Al. I. Cuza , nr. 80, Galaţi

Loca litate: Galaţi Cod poştal : 8000 10 I Ţara: ROMAN IA

Punct(e) de contact: Telefon: (+40) 771. 692.559

AGACl-IE ANA-MARIA

E-mai l: muzeuistoriega lati@yahoo.com Fax : (+40) 336. 880.008

Adresa/ele de internet (daca este cazul) :

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www .migl.ro

Adresa profilului cumpărătoru l ui (URL):

Adresa de unde se poate procura, respectiv descarca documentaţia de atribuire (i nstrucţ iuni , caie tul de sarc ini, clauze

contrac tuale-model contr act, modele formulare): www.migl.ro / muzeuistoriegalati@yahoo.com / SEA P

Adresa la care se transmit/depun ofertele : Galaţi, str . Al. I. Cuza, nr. 80, cod poştal 800010.
Adresa (loc ul) de deschidere a oferte lor: Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din str. Al. I. Cuza, nr. 80, Galati.

Alte informaţii pot fi obtinute la:

l8l Pun ctul (punctele) de contact menţionat(e) anter ior

o Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentaţia specifică (pentru conces iuni) şi/sau documentele suplimentare (inclusiv docum entele pentru

dialogul compe titiv ş i sis temul de achiziţie dinamic) pot fi obţ inute la:

l8l Punctul (punctele) de contac t menţionat(e) anterio r

o Altele: completaţi anexa A.lI

Ofertele/proiectele sau sol i citări le/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

l8l Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior

o Altele: completaţi anexa A.lli

Număr zile până la care se pot so licita clarific ă ri Înainte de data limita de depunere a oferte lor/can didaturilor

Zile: 3 (Înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

1.2) T IPUL AUTORITĂŢII C ONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE
PRI NC IPA L E )

o Minister sau orice alta autoritate naţională sau federală , inclusiv o Servicii public e generale

subdiviziunile reg iona le sau locale ale acestora o Apărare

o Agenţie/b irou naţi onal sau federa l o Ordine ş i siguranţă publică

o Colectivitate teri toria l ă o Mediu

o Agenţielb irou regional sau local o Afaceri economice şi financiare

18l Organism de drep t publi c o Sănătate

o Institu ţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană o Construcţii ş i arnenaj ă r i teritoriale

o Protecţie socială

I8lRecreere, cul tură ş i religie
o Altele (prec izaţi): o Educaţie

o Altele (precizaţi) :

Autoritatea contractant ă acţionează În num ele altor autori tăţi contrac tante da o nu l8l



SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1) DESCRI ER E .

11.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de au toritatea contractantă/enhtatea contractantă

Serv icii de pază, moni tori zare ş i intervenţie pentru secţiile Muzeului de Istoric "Paul Păltănea" Galaţi

11 .1.2) Tipul cont ractului ş i locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a se rv iciilor

a) Lucră ri B) Produse o e) Servicii 181o

Executare o Cumparare o Servicii incluse În anexa 2 din Legea

Proiectare si executare o Leasing o nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Executarea, prin orice o Inchirie re o

mijloace, a unei lucrari, Inchirie re cu optiune de o

conform cerintelor cumparare

specificate de autoritatea O combinatie intre acestea o

contractanta

Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare

.... .. .... .............. .................... .... Secţiile Muzeulu i de Istorie " Paul
Păltănea" din: str. AI. 1. Cuza nr, 80,Cod NUTS 000000 Cod NUTS 0 00000
Galaţi (l post pază, serv icii de
monitorizare ş i intervenţie - 24 ore),
Str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi (1
post pază, servicii de monitorizare şi

intervenţie - 24 ore), str . Domnească,

nr. 25 (servicii de monitorizare şi

i ntervenţie) , localitatea Costache Negri
(servicii de monitorizare şi intervenţie),

localitatea Suhurlui (servicii de
monitorizare şi intervenţie), localitate a
Iveşti (servicii de monitorizare şi

intervenţie).

Cod NUTS R0224

11.1.3) P rocedura imp lică

Un contract de ach iziţi i publice 181
Punerea in aplicare a unui sistem de achiz i ţie dinamic (SAD) o
Încheierea unui acord-cadru o

11.1 .4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) - nu este cazul

11.1.5 ) Descrierea succ i n tă a contractului sau a uch izitiei/achlzitiih»:

1. Servicii de pază prestate de entitati j uridice specializate pentru secţiile Muzeului de Istoric "Paul P ăltănea" situate În
Galaţi la adrese le:

- Str. AI. 1. Cuza nI'. 80. Galaţ i , sec ţ i e a Muzeului de Istoric "Paul P ălt ănea", prevăzut cu 1 post de pază , cu activitate
În regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pc zi inclusiv sâmbătă/dumin i că şi zilele de sărbătoare ;

- Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi , secţie a Muzeului de Istorie "Paul P ă l t ă nea" prevăzut cu 1 post de pază, cu
activitate in regim permanent : zilnic cu program 24 de ore pc zi inclusiv s âmbăt ă.dumin ic ă ş i zilele de sărbătoare .

Serviciile de pază se vor ach iz i ţ iona pentru un num ăr maxim de 17.520 ore. (2 posturi cu 8.760 ore/ I post de pază, in
cazul unui program de 24 ore) .

II. Servicii de monitorizare ş i interven tie prestate de entitati juridice specializate pentru secţiile Muzeu lui de Istorie
"Paul P ă lt ănea" situate in Galaţi , la adresele :
I. din str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi - I post de monitorizare şi intervenţie;
2. din str. Domnească, nr. 25, Gal aţi - l post de monitor izare şi intervenţie;
3. str. AI. 1.Cuza, nr. 80, Galaţi - I post de monitorizare şi in tervenţie;
4. localitatea SuhurIui, Galaţi - 1 post de monitorizare ş i intervenţie ;
5. localitatea ( veşti , Galaţi - l post de monitorizare ş i intervenţ ie ;

6. localitatea Costache Negri, Galaţi - l post de monitorizare şi intervenţie .

Serviciile vor fi achiz i ţionate pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii contractutui pe

perioada 01.01.2024 - 31.03.2024, În conform itate cu art. 165, alin. I din HG 39512016 şi numai Î II condiţ iile existenţei
resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie.

1I.I .G) C las ifi ca r e CPV (voca b u laru l comun privind ac h iz it iile)

Vocabular principal

Obiect principal 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2),

797 11000-1 Monitorizare şi intervenţie (Rev.2)
Obiect(e) suplimentar(e) 0 0 .0 0.0 0 .0 0 - 0
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11.1.7) Contractul intra sub incidenţa acordului pri vind contractele de achiziţii publice (GPA) da o nu 181

11.1.8) Imparţire În loturi
da o nu 181

11.1.9) Vor fi acceptate va r iante (oferte alternative) da o nu 181

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.2.1) Ca nt ita tea tota lă sa u domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunlleţ

Serviciile de pază : număr total de 17.520 ore (2 posturi cu 8.760 orell post d: pază, !n cazul unui program de 24 ore) ,
aferente perioadei 01.04.2023 - 31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii contractului In perioada 01.01.2024 - 31.03.2024, 10

conformitate cu art. 165, alin. I din HG 395/2016.
Serviciile de monitorizare ş i intervenţie: număr total de 6 obiective, aferente perio~dei 01.04.2023 - 3! .12.20?3, cu

posibilitatea prelungirii contractului in perioada 0/ .01.2024 - 31.03.2024, În conformitate cu art. 165, alin, I din HG

395/201 6.
Numărul tota l de ore şi obiective reprezintă nivelul maxim de contractare, numai in conditiile existentei resurselor

fin anciare alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea est imată fără TVA (numai in cifre): 432.252 Moneda : RON

11.2.2) Opţiuni (după caz) da 181 nu o

Număru l de prelungiri posibile (după caz) : 000 sau interval: 0 1.01.2024 31.03.2024

II.3 DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
~ Durata În zile: 365 zile (de la data atribuirii contractului), numai În condiţiile existenţei resurselor financiare alocate cu

aceasta destina ie.

IIA) AJUSTAREA PREŢULUICONTRACTULUI

11.4.1. Ajusta rea preţului contractului da o nu 181

SECŢIUN EA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
111.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.l.1 ) Depozite va lor ice ş i garanţ ii solicitate (după caz)

III .1.La) Ga ra nţ ie de participare da 181 nu o

Ofertanţii vor constitui garanţie de part icipare În cuantum de 1% din valoarea estimată fără TVA (punctul 11.2.1 din
Instrucţ iuni).

Garanţia de participare se va constitui În lei şi În conformitate cu art. 36 din HG nr. 395/20 16, respectiv prin virament
bancar În contul R0 22TREZ3065006XXX004067 deschis la Trezo reria municipiului Galaţi sau printr-un instrument de
garantare emis În cond iţ i i le legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Perioada de valabilitate a garanţie i de part icipare trebuie să acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile
de la data limită de depunere a ofertei.

Autoritatea contractant ă poate reţine garanţ i a de participare dacă ofertantul se află În situaţiile prevăzute la art. 37 din HG
nr. 395/20 16.

Restituirea garanţie i de particip are se face În conformitate cu prevederi le art. 38 din HG nr. 395/20 16.
Garanţ ia de participare se depune odată cu oferta.
Garanţ i a de participare emisă În altă limbă decât română va fi prezentată În origina l, Însoţită de traducerea În limba

română .

II I.l.l .b) Garanţie de bună execuţie du 181 nu o

Ofertanţii vor constitui garanţia de bună execuţie În cuantum de 3% din valoarea contra ctului fără TVA . Stabilirea
valorii garanţie i de bună execuţie s-a realizat conform art. 39, alin (4) din H.G. nr. 395/2016.

Potrivit art. 39, alin (3) din H.G. nr. 395/2016 garanţia de bună execuţie se constituie in termen de 5 zile lucrătoare de la
data semnării contractului de achiziţ ie publică.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrumen t de garantare emis de o i nstituţie de
credit din România sau din alt stat sau de o soc ietate de asigurări , În condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederi le
art. 36 alin. (3) şi (5) din HG nr. 395/20 16 aplicându-se În mod corespunzător.

Dacă garanţia se constituie prin instrument de garantar e emis În condiţiile legii de către o soc ietate bancară sau de către

o societate de asigurări , se va putea utiliza ca model Formularul nr. 9 din secţiunea Formulare sau orice model agrea t de
către insti tuţia emitent ă , cu condiţia respectări i prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/20 16. Dacă garanţia de bună execuţie se
constituie prin virament bancar, transfe rul va fi efectuat În contul R0 22TREZ3065006XXX004067 al autorităţ ii

contractante, deschis la Trazoreria municipiu lui Galaţi .

Garanţia de bună execuţie emisă În altă limbă decât română va fi prezentată În original ş i va fi Însoţită de traducerea
autorizat ă ş i l egalizat ă În limba română .

Autoritatea contractant ă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţie i de bună execuţie, oricând pe parcursul
Îndeplinirii contractu lui de ach iz iţie publică În cazurile prevăzute la art. 4 1 din HG 395/20 16 cu modi ficările ş i completări le
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ulterioare. Eliberarea/restituirea garanţiei de part icipare se va face în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (2) din HG

395/20 16 cu modificările ş i cornpletă r i le ulterioare.

I1I.1.2) Principalele modalit ăţi de finantare ş i plată şi/sa u trimitere la dispozitiile relevante

- Bugetul local

111.1.3) For ma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul (după caz)

Asociere conform art. 53 şi art. 54 din Legea nr. 98/20 16, cu modificările şi completă rile ulterioare - Formu lar nr. 17 din

Secţiunea Formulare (dacă este caz ul).

111.1.4) Executa re a contractului este su pusă altor conditii specia le (după caz) da o nu [gJ

I1I.1.5 . Leg islat ia aplicabilă

a) Legea nr. 98 din 19.05.2016 privi nd achiziţi ile publice;

b) Hotă r ârca Guvernului nr. 395/201 6 pentru aprobarea Normelor metod ologice de aplicare a prevederi lor referitoare la

atribuirea contrac tului de achiziţie publ i că/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achiziţiile publice;

c) Legea nr. 333/8 iulie 2003 republicat ă privind paza obiec~ivelor, bunurilor, val~rilor şi protectia persoanelor
d) Pentru consultati i legislative în domen iul achizi tiilor publ ice, poate fi accesat site-u l www.anan .aov .ro,

111.2) CONDITII DE PARTICIPARE
HI.2 .1) Sit uat ia personală a operatorilor econom ici, inclu siv cerintele referitoare la însc rierea În re gist rul come rtului

sa u a l profesiei

1I1.2.l.a) Sit ua tia personală a candidatului sa u ofertantului:

I nformat ii ş i formal it ă ţi necesare pentru evaluarea respectării cerintelor

Cer inta nr , 1
Ofertanţi i, tertii susţină tori ş i subcontractanţii nu trebui e să se regăseasc ă în situatiile prevăzute la art . 164, 165, 167 din

Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se vor completa Formularele nr. 1,2, şi 3 de către
operatorii economici participanti la procedura de atribu ire cu informaţiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin formularele completate vor fi prezentate de către
ofertantul clasat pc primul loc, precum ş i de către tertii susţi nă tori sau subcontractanţi i aces tuia. Aceste docum ente pot fi:

1. certificate constatatoare priv ind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sa u a contribuţiilor la
bugetul general consolidat (buget local , buget de stat , etc) la momentul prezentării;

2. cazieru l judiciar al operatorului eco nomic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sa u de supraveghere
al respec tivului operator eco nomic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul aces tuia, aşa
cum rezu ltă din certifi catu l constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. după caz, documentele prin care se demonstrează faptul ca operatoru l economic poate beneficia de derogarile prevăzute
la art. 166 alin (2) şi arI. 171 din Legea 98/2016 pr ivind achizitii le publice;

4. alte documente edificatoare, după caz .

Documentele vor fi prezentate atât de ofertant cât şi de tertul sustinător/subcontractant, dacă este cazul. Documentele vor
fi preze ntate de toţ i ope ratorii eco nomici care depun ofertă .

NOIă: Vor fi consideraţ i eligibili ofertanţii care au aprobat ă eşalonarea datoriilor c ătre bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale de stat.

Ce ri nta nr. 2

Neîncadrarea în .oricc s i tuaţie potentia l genera toare de conflict de interese.
Persoanele care detin funcţ ii de dec izie în cad rul autori t ăţi i contractante în ceea ce priveşte orga nizarea, derularea şi

finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aprobă/sernncaz ă doc umente emise în legătură cu sau pentru
procedura de atribu ire: Dragoş-Cristian C ă ldăraru - manager; Dorina Petre - contab il şef; Ana -Maria Agache _ inspector
specialitate ; Airinei Anca Măd ă lina - inspector specialitate; Crist ian Aura Florent ina - referent de spec ialitate; Palade Liliana
Cannen - secretar.

Modalitatea prin eare poate fi demonstrată îndep linirea ccrinţei: se va comp leta Formularul nr. 6 _ Declaratie pe propria
răspundere privind neîncadrarea în prevederile art . 59 şi 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele vor fi prezentate atât de ofertant cât şi de tertul susţin ător/subcontractant, dacă este cazul. Documentele vor
fi preze ntate de toti opera torii eco nomici care depun ofertă.

1I1.2.l.b) Ca pa citatea de exercitare a activitătii profesionale

Infor mat ii şi forma l ităţi necesare pentru eva lua rea respectă rii cer inte lor menţionate:

Cerinta 1:

Operatorul economic treb uie să fie constituit lega l, să nu se afle în niciun a dintre situatiile de anulare a constituirii, să aibă
capaci tate profesional ă de a realiza activită ţi le care fac obiectul contrac tului, respect iv obiec tul contractului ce urmează a fi
atribuit să aibă corespondent în cod ul CAEN din certificatul cons tatator.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : se va prezenta certificat constatator emis de ONRC, sau
în cazul ofertanti lor străini, doc umente echivalente emise în tara de rezidentă . Infonnatiile cupr inse în cer tificatul consta tator,
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trebui e să fie va labile la mom entul prezentării acestora.
Certificatul constatator va fi so licitat o fertantu lui (lider aso ciere, asociaţi ) , terţului susţ inător şi subcontrac tantului, după

caz, care trebuie să îndeplinească această cer i nţ ă pentru partea din contrac t pe care o realizează . . .
În cazul persoanelor ju ridi ce stră ine se vor prezenta documente care dovedesc o formă de înreg istrare/ates tare on

apartenenţ ă din pun ct de vedere profesional, în confo rmitate cu prevederil e lega le din tar a în care este stabilit ofertantul, în
original sau copie conform cu originalul, însoţite de traduc erea autorizată a acestora în limba română .

Ceri nţ a 2:
Operatorul economic trebui e să fie licenţi at de către Inspectoratul Genera l al Po~iţ~ei Rom âne . pe~tru desfăşur~ea

activ i t ă ţ i i de pază ş i protecţ ie , conform art. 19 şi art. 31 din Legea nr. 33312003 privind paza obie ctivelor, bununlor,
va lor ilor ş i protectia persoanelor , cu modificarile ş i completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată înd eplinirea cer i nţei: se va prezenta Licenţa de functionare a operatorului
eco nomic eliberată de Inspectoratul General al Po litic i Române valabi lă la momentul prezentări i aces teia , sau în cazul
ofertantilor străi ni , doc umente ec hiva lente emise în tara de rezidenţă ,

Documente le vor fi so licitate ofertantului (lid er asoc iere , asociaţi), terţului susţ inător şi subcontractantului, după caz , care
trebuie să îndepl inească această cerinţ ă pentru partea din contrac t pe care o real izează.

Cerinţa 3:
Operatoru l econ omi c trebu ie să fie aviza t de către LG.P.R. pentru dispeceratul de monitorizare .

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndep linirea cer inţe i: se va prezenta Avizul favorabil emis de LG.P.R. pentru
dispeceratul de monit orizare împreuna cu anexa privind dispunerea echipaje lor de intervenţie , parte integrantă din
Regulamentu l de Functionare a dispeceratului, sau în caz ul ofertanţilor stră i ni, documente echiva lente emise în ţara de
rezi denţ ă ,

Documentele vor fi solicitate ofe rtantului (lid er asoc iere, asociati), terţu l u i susţ in ă tor şi subco ntractantului, după caz , care
trebuie să îndepl i nească această cerin ţ ă pentru partea din co ntrac t pe care o realizează .

111.2.2) Ca pacita tea economică ş i financiară

1I1.2.3.a) Ca pa cit atea tehnică şi/sau profesională

Informaţi i şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea

respectării cerintelor menţionate

Experienţa similară:

Lista principalelor servicii similare serviciilor ce fac obiectul
preze ntei achizitii, prestate în cursul unei peri oade care acoperă cel
mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor , datelor şi a beneficiarilor
pub lici sau privati.
Lista va con tine valori, perioada de prestare, modul de îndeplinire a
obligatiilor, beneficiarii.
În vederea sustinerii experientei similare ofertantul poate prezenta
orice documente considera te relevante pentru certificarea prestări i

acestui serv iciu ş i modul lor de înde plinire.

Informatii privind asocierea:
1. Orice operator eco nomic are dreptul de a participa la procedura de
atribuire în ca litate de ofe rta nt sau candida t, indi vidual ori în comun
cu alti operatori eco nomic i, inclu siv în forme de asociere temporară

constituite în sco pul participării la proc edu ra de atribuire, în
conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016 . Ofertantul va
depune acordul de asociere.
2. Criteri ile referit oare la capacitatea de exe rcitare a activităţii

profesionale şi/sau capacitatea tehnică ş i profesională constând în
prezentarea unor autorizatii speci fice , se cons ideră îndep linite în
cazu l operator ilor eco nomic i ce participă în comun la procedu ra de
atrib uire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respec tivele
res urse autoriza te şi/sau ca unul dintre membrii asocierii detine
autoriza tia solic itată, după caz , cu conditia ca respectivul membru să

exec ute partea din contrac t pentru care este solicitată autorizati a
respectivă (art , 51 HG nr. 395 /20 16).
Informaţii privind subcontractarea:
1. Autoritatea contractant ă so l ici t ă ofertantului să precizeze În ofertă

partea/p ă rţi le din contrac t pe care urmeaz ă să le subcontracteze şi

datele de identificare ale subcontractanţ i lor propuş i.

2. Autoritatea contractant ă so licită ofe rtantu lui să precizeze în
ofertă , în conform itate cu art . 2 19 coroborat cu 220 din Legea
98/20 16, numele, date le de contact şi repr ezentant ii legal i pentru
subcontractanţi i să i implicati în exec utarea cont ractului de achizitie
publică .

5

Modalitatea de îndeplinire

List a principalelor serv icii similare serv iciilor ce fac
obiectul prezentei achizitii, prestate în cursul unei
peri oade care acoperă cel mult ult imii 3 ani.
Documentele ju st ificativ e (co ntrac t, proc ess verba l de
recept ie servicii, factu ri, docum ent consta tator,
recomandare sau alt document emis de beneficiar, din
care să rezulte se rvicii similare ce lor ce fac obiectul
contrac tului, cu valori, perioade şi locurile de
prestare, beneficiari) care stau la baza dernonstrării

cerinţe i, se vor prezent a la momentul depunerii
ofertei.

Documentele do ved itoar e vor fi prezent ate în copi e
l ega l izată/autentiflcată sau copi e liz ibilă cu
menţiunea "confo rm cu origina lul".
Se vor prezenta documentele de ca lificare, însoţite de
Acordul de asociere.

Docum entele just ificati ve care probează ce le asumate
în acord vor fi prezent ate odată cu depunerea ofe rtei.

Se va preze nta acordul de subcontractare.

Docum entele ju sti ficative care probează ce le asumate
în acord vor fi so lic itate ofertanţilor la data depuneri i
ofertei.



3. Autoritatea contractant ă va verifica inexistenţa unei s i tuaţii de
exc ludere prevăzute la art , 164 , 165 şi 167 în legătură cu

subcontractanţii propuşi .

4. Autoritatea contractantă ia în considerare capacitatea tehnică şi

profes ional ă a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de
implicare în contract ul care urmează să fie îndeplinit, dacă

documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
5. Autoritatea contractantă îş i rezervă dreptul de a solicita
ofe rtantului să transmită informaţii şi docum ente relevante
refer itoare la capacitatea tehnică ş i profes ională a subcontractanţi lor

propuş i , cu pr ivire la partea/părţile din co ntrac t pe care aceştia

urmeaz ă să o/le îndeplinească efectiv .
6. În cazul în care operatoru l economic intenţionează să

subcontrac teze o parte/părţi din contract, documente le de calificare
includ ş i informaţiile solicitate cu pri vire la subcontractanţi.

7. Având în vedere prevederil e art. 2 18 din Legea 98/20 16
subcontrac torii îşi vor exprima la data depuner ii ofertei/mo mentul
introducerii aces tora în contractul de achiz i ţie publică , opţiunea de a
fi sau nu plătiţi direct de către autoritatea contractantă. În aces t sens
vor cuprin de în oferta depusă denumirea subcontractanţilor ş i datele
de contact ale acestora. partea/părţile din contract care urmează a fi
îndeplinite de către aceştia, va loar ea la care se rid ică partea/părţile

respective, prec um ş i acor dul subcontractanţi lor cu privi re la aces te
aspect.
Informaţii privind susţinerea din partea unor terţ i:

Capac itatea tehnică şi/sau profes ională a ope ratorului eco nomic
poate fi susţi nută în conformitate cu art . 182 din Legea nr . 98/20 16.
1) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unu i/unor
ten/terţi în ceea ce priveşte îndepli nirea criteriilor referit oare la
cri teriile privind capacitat ea tehnică ş i profesională, indiferent de
natura relaţi ilor juridice existente între operatoru l economic şi terţul

/terţii respectiv/respective.
2) În cazul în care opera torul eco nomic îş i demonstrează capacitatea
tehni că ş i/sau profesional ă invocând şi susţ inerea acordată de către

unul sau mai mulţ i terţi, atunci operatorul eco nomic are obligaţia de
a doved i autorităţii contractante că a luat toa te măsurile necesare
pentru a avea acces în orice moment la resur sele necesare ,
prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţi1or.

Odată cu angajame ntu l de susţinere, ofertantul/candidatul are
obligaţia s ă prez inte docum ent e transmise acestuia de către

tertul/terţii susţ i nător/susţ i nător i , din care să rez ulte modul efectiv
prin care tertul/terţ ii susţ i nător/susţinător i va/vor asigura îndeplini rea
propriului angaj ament de susţinere. documente care se vor constitui
anexe la respectivul angaja ment.
3) Autoritatea contractant ă va verifica dacă terţul/terţii care asigură

susţ inerea în ceea ce priveşte înde plinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte criteri ile
relevante pri vind capac itatea sau nu se încadrează în motivele de
exc ludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167.
4) În scopul veri ficării îndeplinirii criteri ilor de calificare şi selecţie
de către tertul/terţ i i care acordă susţinere, în condiţiile art . 183 al in.
( 1) din Lege , autoritatea contractantă poate so licita terţului/terţi1or

susţ ină tor( i ), oric ând pe parcursul procesului de eva luare , documente
şi informaţi i suplimenta re în legatură cu angaj amentul dat sau cu
docume ntele prezentate, în caz ul în care există rezerve în ceea ce
pri veşte corectitudinea informaţiilor sau docum entelor prezentate
sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţii lor asumate prin
respectivul angajament.
5) In caz ul în care cont ract antul întâmpină dificultăţ i pe parcur sul
executări i contractului de achiz iţie publică/acordului-cadru, iar
susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi vizează îndeplinirea
criteriilor referitoa re la capacitatea tehnică ş i profes ională,

autoritatea contractant ă va so licita o fertantului/ca ndidatului ca prin
actu l încheiat cu tertu l/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea
asp.ectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm .
6) In cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea
cr iteri ilur rc fe rito urc la capacitatea tennic a ş i profes ionala invocând
susţinerea unui Iert , doc umentele de cal ificare includ in formaţii le cu
privire la tertul susţinător.

Asigurarea de răspundere civilă a societăţ ilor specializate În
servicii de pază, protecţie, securitate şi supraveghere-monitorizare
care va acoperi prejudiciul beneficiarului cauzat din culpa
orestatorului ineeliientll, imprudenţ ă, omisiune), va lab ila la data
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Se va prezenta angajamentul de susţinere.

Docum entele jus tificative care probează îndeplinirea
celor asumate în angajamentu l de susţinere urmeaz ă a
fi prezentate odată cu depunerea ofertei.

Ofertantul va prezenta polita de asigurare care va
acope ri prej udic iul benefi ciarulu i cauzat din culpa
prestatoru lui, pentru perioada contractuală, şi

dovada nl ăti i orime lor de as ia urare la zi la data



deschid erii ofertei. deschiderii ofertei.
Documentele vor fi prezentate În oricare din formele
original , copie legalizată , copie lizibilă cu menţiunea

"conform cu originalul".

1II.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului

111.2.4) Contracte rezervate (după caz)
dao nu ~

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

111.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile

profesionale ale membrilor personalului re sponsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

da o nu ~

da n nu ~

IV.I) PROCEDURA
IV.l.l ) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare

lV.l.l.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire Omine ~ On line o

IV.l.l.b) T ipul procedurii

Procedură proprie - conform art. 111, alin, 1 din Legea nr, 9812016 privind achiziţiile publice

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Cr iter ii de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Va fi declarată câştigătoare oferta admisibilă care prezintă cel mai scăzut preţ .

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numă r de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă(după caz)

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da o nu ~

IV.3.6) Limba sa u limbile În care poate fi redactată oferta: română

Moneda În care se transmite oferta financi ară : RO l\'

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să Îşi menţină oferta

Durata În zile: 90 zile , de la termenul limită de primire a ofertelor

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul va elabora prop unerea tehnică În eonfor mitate cu cerintele din caietul de sar cini, descr iind detaliat, conform
caracteristicilor tehni ce prezentate În caietul de sarc ini, modul de realizare al achizi ţ ic i de Servicii pază , monitorizare ş i

interventie pentru sectiile Muzeului de Istoric "Paul P ă l t ă nea" Galati.
În cadr ul propunerii tehnice ofe rtantul are de ase menea obligatia de a prezenta faptul că la elaborarea ofertei a tinut cont

de obligatiile referitoar e la conditiile de muncă ş i protectia muncii , la nivel nation al, precum şi că le va resp ecta pe parcursul
Îndeplinirii contractului. Informatii detaliate priv ind reglementarile care sunt În vigoare la nivel nation al şi se referă la
conditiile de muncă ş i protectia muncii, securită ţi i ş i să n ătă ţ i i În muncă, se pot obtin e de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http ://www.inspectmun .rolLegi slatie/legislati e.html. Se va completa În acest sens:

• Declaratie prin care operatorul economic declară faptul că la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de muncă si protectia muncii (mode l Formularul nr. 12 - sectiunea Formulare).
IV.4 .2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea fi nanciară va fi el aborată ast fel Încât să furnizeze toate informatiile cu privire la pretul total ofertat pentru

prestarea serviciilor.

Cerinţe obligatorii:
Ofertantul va completa şi prezenta formularul nr. 13 (form ularul de ofertă) care reprezintă elementul principal al

propunerii fi na nciare, însoţ i t de c cn tralizutoru l genera l din care reiasa costul total al prestaţici exprimat În lei, fără TVA,
pentru fiecare categorie de servicii (servicii pază, servicii monitorizare ş i interventie).

Valoarea totală va exprima costul total al prestaţiei aferente contract ului, respectiv rezultatul înmul ţ i ri i tarifului unitar al
serviciilor de pază cu numărul lunar de ore alocate şi perioad a prestaţiei (17 .520 ore > pază), la care se adaugă tariful lunar
pentru fiecare obiectiv (servicii monitori zare ş i interventie), pentru perioada 01.04 .2023 - 31.12 .2023 cu posib ilitatea
prelungirii contractului pe perioada 01.01 .2024 - 3 I .03.2024 conform art. 165, alin. 1 din HG nr. 395/2016 pentru stabilirea
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normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 pr ivind achiziţ iile publice) Formularul nr. 14 din secţiunea Formul are.
Deasemenea, operatorul economic ofert ant are obligaţia de a detali a modul de constituire al tarifelor ofertate. Din

fundamentarea tarifului trebuie să reiasă respectare a l egislaţie i muncii ş i a salarizări i muncii.
În preţ se vor considera incluse toate cheltuielile directe ş i indirecte, cheltuielile cu ~esu.rsa umană, .c~eltu ie li . cu

echipamentul, taxe ş i impozite considerate obli gaţii legale ale contractanţi lor, profitul , precum Ş I orice alte condiţi i financiare

legate de Îndeplini rea obiectului contractului.
Adjudecarea se va face pe valoarea ofertată totală.

IVA.3. Modul de prezentare a ofertei
A. Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul elaborează ofer ta În conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire ş i indică, motivat, În cuprinsul

acesteia care informaţi i din propunerea tehnică ş i/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt

protejate de un drept de proprietate intelectuală , În baza l egislaţiei aplicabile.
În cazul În care operatorul economic demonstrează Îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică ş i profesională

invocând susţinerea unui tert , documentele de calificare includ informaţiile cu privire la tertul susţinător.

În cazul În care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, documentele de calificare

includ ş i informaţiile solicitate cu privire la subcontractanti/asociaţi .

Operatorul economic va depun e documentele de calificare separa t pentru tertul susţinător ş i pentru subcontractantl

asociat.
Oferta se compune din documentele de calificare, propunere te/mică, propunere financiară şi documentele care

Însoţesc oferta. Documentele care Însoţesc oferta sunt garanţia de participare, scrisoarea de Înaintare, Împuternicirea scrisă

din partea reprezentantului legal al ofertantului pentru participarea la şedinţa de deschidere a ofertelor, copie după cartea de

identitate.
Perioada de valabi litate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Oferta are caracter ferm şi

" obligatoriu , din punctul de vedere al conţ inutu lu i, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă

ş i trebuie să fie semnată şi ştampilată pe fiecare pagină, pe propri a răspundere, de către ofertant sau de către o persoană

îrnputernic i t ă legal de acesta.

Documentele de calificare, propun erea tehnică ş i propunerea financiară vor fi introduse În 3 plicuri distincte SIGILATE.
Fiecare din aces te plicuri va conţine docum entele referitoare la eligibili tate ş i calificare, documentele propunerii tehnice ş i pe
cele ale propunerii financiare. Oferta va contine un singur exemplar original alfiecărui document solicitat.

Toate documentele trebuie să fie t i părite sau scrise cu cerneală neradiabilă, vor avea menţionată data la care s-au Întocmit, vor fi

ştampilate şi semnate cu numele În clar de către reprezentantul/reprezentanţii autorizatlautorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul
În contract. În cazul documentelor emise de instituţi i/organisme oficiale abilitate În acest sens, documentele respective trebuie să fie

semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ş tersatură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide

numai dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizatăIautorizate să semneze oferta.
Cele trei plicuri se vor introduce Într-un plic exterior netransparent, care va fi Închis corespunzător şi sigilat. Plicul exterior va fi

marcat cu adresa autorităţi i contractante : MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" - Galaţi, str. Al. 1. Cuza, nr, 80 şi cu
inscripţia : "A NU SE DESCHIDE INAINT E DE DATA DE 09.02.2023, ORA 10:00" şi care va fi Însoţi t de Documentele
care însoţesc oferta introduse la randul lor intr-un plic marcat corespunzator, respectiv «Documente care insotesc oferta»,

astfel :
- Scrisoa re de inaint are - se va completa formularul nr. 16 din Sectiunea - modele de formul are;

Garanţi a de participare;
- Împuternicire din partea firme i pentru participarea unui reprezentant la şed inţa de deschidere (pentru participare,

reprezentanţii ofertanţi lor se vor legitima cu BUCI), formularul nr.15 din Sectiunea - modele de formulare.

Fiecare pagină a ofertei se va numerota ş i semna, anexându-se şi un opis al documentelor.

B. Posibilitatea retragerii sa u modificării ofertei:
Orice ofertant are dreptul de a-ş i modifi ca oferta numai Înaint e de data limită pentru depunerea ofertelor. Dacă

ofertantul Îş i retrage oferta inainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, garanţia de participare vafi reţinută

de că/re au/ori/alea con/rac/anici. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau a modific a oferta, după expirarea datei limită de
depunere a ofertelo r, sub sancţiunea exc luderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

Modifica rea oferte i se rea l izează prin solicitare scrisă În acest sens, depusă până la data limită stabilită pentru depunere.
Pentru a fi considerată parte a ofer tei, modifi cările trebuiesc prezentate cu amendamentul ca pe plicu l exterio r se va marca, În
mod obligatoriu ş i inscripţia "MODIFICĂRI" .

Autoritatea contractant ă nu este răspunzătoare În legătură cu posibilitatea oferta ntului de a depune o nouă ofertă,

modi fi cată până la data şi ora l imită, stabilită În documentaţia de atribuire.

C. Depunerea. deschiderea si evaluarea ofertelor,
Oferte le vor fi depuse la sediul Muzeului de Istorie "Paul Pă ltănea", str . AI. 1. Cuza, nr. 80, Galati, la Secreta riat.

Program: luni - joi : 08:00 - 16:30 ; vineri: 08.00 - 14.00
Data limită pentru depunerea ofertei: 08.02.2023, ora 16:00.
Ofertele sunt declarate Întârziate dacă sunt transmise după data/ora limita de primire a ofertelor

respectiv data/ora de : 08.02.2023, ora 16:00.
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Data ora ş i locul deschiderii ofertelor: 09.02.2023, ora 10:00, la sediul autorită ţi i contractan te respectiv Muze ul de Istorie

" Paul P ăltănea", situat În str . AI. I. Cuza , nr . 80, Galati. La şedinţa de deschidere pot parti cipa repreze ntanti îrnputern ic iţ i ai

ofertantilo r. Aceştia se vor legitim a cu actul de identit ate ş i vor prezenta Împuternicirea semnată şi ştampilată de

reprezentantul legal al societ ăţ ii .

Autori tatea contractant ă nu este răspunzătoare În legătură cu posibilitatea operatorului eco nomic ofe rtantJcandidat de a

depune oferta după data ş i ora limit a stabilită În documentatia de atribuire sau la o altă adresă decât cea menţionat ă În

documentatia de atribu ire.

SECTIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V1.I) CONT RACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz) da o nu 18I

Daca da , precizati perioadele est ima te de publicare a anunturilor viitoare:

V1.2) Cont ractul/C oncurs ul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da o nu 18I

Tipul de finantare:

18I Fonduri Buge tare - Buget local

O Cofinantare

O Alte fondur i.

VI.3) ALTE I NFORMAŢlI (după caz)
in cazul În care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preturi ega le, autoritatea contractantă va solic ita

reofertarea În termen de 24 de ore, În plic Închis, În vederea departajării ofertelor.

in cazul depunerii unei oferte de către mai mult i operatori economici , În asociere/subcontractare/susţ inerea unui terţ,

documentele de calificare vor fi completate/preze ntate de către fiecare operator economic, În parte.

VI.4) CAI DE ATAC

V1.4. 1) Organismul competent pentru căile de atae

Denumire oficială : Consili ul Nationa l pentru Solutionarea Contestatiilor

Adresa : Str. Stavro po leos, nr. 6, sec tor 3, Bucureşti

Localitate:Bucureşti Cod pos ta l: 030084 Tara: România

E-mail :office @cnsc .ro Te lefon : +402 13 10464 1 / +402 13 104672
/ +402 13 104673

Adresa Internet (URL) Fax: +402 13 104642/ +402 18900745
www .cnsc.ro

V1.4.2) Ut iliza rea căilor de atac

in conformitate cu prevederile legale din Legea nr. 10112016 privind remedii le şi căile de atac În materie de atribuire a
contracte~or de achiz itie publică, a contractelor seetoriale şi a contractelor de concesi une de lucrări şi conces iune de servicii,

precum Ş I pentru organizarea ş i functionarea Consi liului National de Solutionare a Contestatiilor

V1.4.3) Serv iciul de la ca re se pot obtine informatii privind utili zarea cailor de at ac

Denumire oficiala: MUZEUL DE ISTORIE " PAUL PĂLTĂNEA" GALAŢI

Adresa : Str. AI. 1.Cuza, nr. 80, Galati

Loca litate : Ga lati Cod postal : 80001 0 Tara: Români a
E-mail: Telefon: (+40) 771.692.559 Adresa Internet (URL) : www.mig l.ro
muzeuistoriegalati@yahoo.com Fax : (+40) 336 .880.008

ÎNTOCMIT,
Insp. spec . Agac he Ana-Maria

V
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MUZEUL 'DE ISfORIE"PAULPĂLfĂNEA"
GALAŢI-ROMĂ IA, 80001 0, Str. AI.I.CU7.a, nr. 80

Tel. (40) 236-41.24.0 ; Fax2Mail:(40) 336-88.00 .08;
E-mail: muzcuistoricga1ali@yahoo.com, Wcb: www .migl.ro

. M 3/.0f. 2LJ2~Nr ./ ..

Aprob
Director,

Prof. Dragoş-CristianCăI

CAIET DE SARCINI

privind achiziţia publică de servicii de pază, monitorizare şi intervenţie

la secţiile Muzeului de Istorie "Paul PăItănea"Galaţi

A. Obiectul caietului de sarcini

I. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entitaţi juridice specializate, pentru

secţiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" situate în Galaţi la adresele:
Str. Al. 1. Cuza nr. 80, Galaţi, secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea", prevăzut cu
1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi

inclusiv sâmbătă, duminică şi zilele de sărbătoare;

Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, nr. 2, secţie a Muzeului de Istorie "Paul PăItănea"

prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de
ore pe zi inclusiv sâmbătă, duminică ş i zilele de sărbătoare.

Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu
8.760ore/l post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entitaţi

juridice specializate, pentru secţiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea", situate în Galaţi , la
adresele:

1. din str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

2. din str. Domnească, nr. 25, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

3. str. Al. 1. Cuza, nr. 80, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

4. localitatea Suhurlui , Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

5. localitatea Iveşti, Galaţi - I post de monitorizare şi intervenţie;

6. localitatea Costache Negri, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie.

Serviciile vor fi ach i z i ţ ionate pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, c u posibilitatea

prelungirii contractului pe perioada 01.01.2024 - 31.03.2024, în conformitate cu art. 165, alin .
1 din HG 395/2016 şi numai În condiţ iile existenţei resurselor financiare alocate cu aceasta
destinaţie.



B. Cerinţe specifice
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi

prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către

fiecare operator economic/ofertant propunerea tehnică şi va sta la baza selectării/declarării

câştigătoare a unei propuneri tehnice.
Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale. În

acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care această

propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ cel puţin egal cerinţelor minimale din

caietul de sarcini .
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" în calitate de autoritate contractantă, îşi propune

încheierea unui contract de prestare a serviciilor de pază şi control acces cu agenţi de pază,

precum şi monitorizare şi intervenţie, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi completările

ulterioare , pentru perioada O1.04.2023-31.12.2023, cu posibilitatea prelungirii contractului pe
perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 la următoarele obiective:

1. Servicii de pază (cod CPV 79713000-5), prestate de entitaţi juridice specializate, pentru
secţiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" situate în Galaţi la adresele:

Str. Al. 1. Cuza nr. 80, Galaţi , secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea", prevăzut cu
1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de ore pe zi
inclusiv sâmbătă/duminică şi zilele de sărbătoare ;

Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi, nr. 2, secţie a Muzeului de Istorie "Paul Păltănea"
prevăzut cu 1 post de pază, cu activitate în regim permanent: zilnic cu program 24 de
ore pe zi inclusiv sâmbătă,duminică şi zilele de sărbătoare.

Serviciile de pază se vor achiziţiona pentru un număr maxim de 17.520 ore (2 posturi cu
8.760ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore).

II. Servicii de monitorizare şi intervenţie (cod CPV 79711000-1), prestate de entitaţi

juridice specializate , pentru secţiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea", situate în Galaţi, la
adresele:

1. din str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

2. din str. Domnească, nr. 25, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

3. str. AI. 1. Cuza , nr. 80, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

4. localitatea Suhurlui , Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

5. localitatea lveşti, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie;

6. localitatea Costach e Negri, Galaţi - 1 post de monitorizare şi intervenţie.

C. Cerinţe obligatorii impuse pentru activitatea de pază, montorizare şi intervenţie,ce
trebuiesc îndeplinite de către participanţii la procedură

1. Operatorul economic/ofertantul trebuie să facă dovada autorizării pentru efectuarea
serviciilor de pază conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Operat orul economic/ofertantul trebuie să prezinte licenţele/autorizatiile şi anexele
aferente în domen iul dispecerat, monitorizare, echipe de intervenţie în raza judeţului
Galaţi ;
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3. Operatorul economic/ofertantul trebuie să respecte toate condiţiile pentru paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prevăzute în Legea nr. 333/2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi

completări le ulterioare;
4. Ofertanţii/participanţii se obligă să asigure servicii de pază şi monitorizare şi intervenţie a

obiectivelor, bunurilor, valorilor permanent, prin supraveghere, patrulare şi control, timp
de 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână (zile lucrătoare, nelucrătoare şi sărbători legale) cu
personal de pază angajat şi atestat conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi completări le ulterioare;

5. Operatorul economic/ofertantul are obligaţia obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de pază

necesare de la organele de poliţie competente pentru întreg personalul de pază implicat în

contract;
6. Operatorul economic/ofertantul va prezenta achizitorului dovada competenţei echipei

manageriale (CV administratorului/directorului executiv, portofoliul/recomandări de la

clienţi) ;

7. Operatorul economic/ofertantul se obligă să întocmească împreună cu beneficiarul Planul
de pază a obiectivelor ale căror bunuri şi valori urmează a fi păzite, cu avizul de
specialitate al organelor de poliţie abilitate;

8. Operatorul economic/ofertantul este obligat să fie dotat conform art. 42-46 din Legea nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr. 935/2007
privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară

activitatea În cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie;

9. Operatorul economic/ofertantul va prezenta beneficiarului asigurarea În sistem de
asigurări a riscului pentru răspunderea civilă a societătilor de pază, precum şi răspunderea

civilă a angajatorului fată de proprii angajati, pe eveniment şi pe întreaga perioadă

contractuală;

10. Operatorul economic/ofertantul va prezenta beneficiarului planşe cu uniformele şi

accesorile folosite ;
II . În vederea efectuării acestor servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, conform

prevederil or Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

persoanelor, cu modificările ş i completările ulterioare şi H.G. nr . 30112012 , prestatorul de
servicii va prezenta obligatoriu următoarele documente:

a. autorizaţia emisă de către Inspectoratul General al Poliţiei , privind autorizarea necesară

prestarii serviciilor de pază conform Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor si protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

b. licenţele/autorizaţiile şi anexele aferente în domeniul dispecerat, monitorizare, echipe de

intervenţie În raza judeţului Galaţi;

c. declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic/ofertantului cu privire la atestarea

personalului de pază propriu implicat în prestarea serviciilor de pază, conform H.G. nr .

30112012 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69

din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

d. declaraţie privind timpul de răspuns la intervenţie pe timp de zi şi noapte pentru toate

locaţiile menţionate, conform legislaţiei În vigoare, precum şi dovada realităţii celor

declarate;
e. declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic/ofertantului cu privire la dovada

examinării medicale periodice a personalului propriu implicat În prestarea serviciilor sau
prezentarea În copie a certificatului "apt de muncă", cu semnătura şi parafa Medicului de
Medicina Muncii autorizat;
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f. declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic/ofertantului cu privire la deţinerea

unui program de pregătire periodică (anuală) pentru personalul propriu, impus de Legea nr.
333/2003 , cu modificările şi completări le ulterioare. Cheltuielile aferente pregătirii periodice

sunt suportate de către operatorul economic/ofertant;

g. declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic/ofertantului cu privire la

experienţa personalului atestat care trebuie să fie de minim 1 an ca agent de pază, dacă legea

nu specifică altfel;
h. declaraţia operatorului economic/ofertantului privind respectarea legislaţiei de securitate şi

sănătate în muncă (referitoare la conditiile de muncă şi protectia muncii);
1. declaraţia operatorului economic/ofertantului privind cazierele personalului atestat ca agent

de pază ;

j. declaraţia operatorului economic/ofertantului privind echipamentul de lucru şi echipamentul
de protecţie conformă cu Hotărârea Guvernului României nr. 935/2007 privind stabilirea

modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
societăţilor specializate de pază şi protecţie. Descrierea articolelor de echipament este
cuprinsă în regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii , care se aprobă odată cu
licenţierea acesteia. Bluzonul, vesta, bluza de protecţie, scurta matlasată sau îmblănită,

hanoracul, şuba, haina de piele , cămaşa-bluză, combinezonul, sacoul, geaca şi salopeta se
inscripţionează vizibil, pe partea din spate , cu denumirea şi sigla societăţii de pază şi

protecţie. Pe coifură se aplică emblema societăţii de pază şi protecţie;

k. declaraţia operatorului economic/ofertantului privind confidenţialitatea serviciului oferit ;
1. declaraţia operatorului economic/ofertantului privind acceptarea clauzelor contractuale.

D. Activităţiile ce urmează a fi efectuate de personalul de pază angajat al operatorului
economic , măsurile ce se iau În cazul unor evenimente/incidente, caracteristici referitoare
la siguranţa În exploata re sau utilizare, sunt:
1. prestează servicii de pază, protecţie a bunurilor şi angajaţilor împotriva oricăror ameninţări,

control acces , patrulare şi intervenţie ce se vor executa în baza Planului de pază;

2. respectă consemnul general si particular al postului ;

3. asigură paza şi securitatea obiectivului, echipat în conformitate cu Hotărârea Guvernului

României nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază

care îş i desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie ;

4. permite accesul numai persoanelor care justifică acest lucru şi numai cu respectarea
regulilor stabilite de instituţie;

5. interzice accesul unor persoane în obiecti v dacă acestea nu justifică prezenţa ;

6. interzice accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

7. previne sustragerea de către diferite persoane a unor obiecte, bunuri sau materiale ce
aparţ in achizitorului;

8. permite introducerea sau scoaterea unor materiale în sau din obiectiv numai cu forme legale
sau aprobări le de rigoare;

9. înşt i i nţează şe fi i ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării

serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la cunoştinţa

factorilor de conducere a obiectivului ;
10 . sesizeaza reprezentanţii desemnaţi de instituţie şi poliţia despre faptele de natură să

prejudicieze patrimoniul achizitorului şi obiectivul;
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11. raportează în permanenţă dispeceratului despre evenimentele legate de îndeplinirea

obligaţiilor de serviciu;
12. păstrează confidenţialitatea în legătură cu activitatea, datele şi informaţiile la care are acces

în legătură cu obiectivul beneficiarului;
13. asigură, în măsura posibilităţilor, servicii suplimentare pentru rezolvarea unor situaţii

neprevăzute, la solicitarea expresă a beneficiarului;
14. asigură consultanta generală şi tehnică privind evaluarea protecţiei şi securităţii

obiectivelor, elaborarea/revizuirea planurilor de pază şi asigurarea logisticii necesare;
15. asigură asistenţă în organizarea unor activităţi specifice de protecţie pentru protocoale,

simpozioane, comunicări ştiinţifice, reuniuni;
16. asigură instituirea unor dispozitive de protecţie fizică flexibile, adaptate la specificul

obiectivelor şi solicitările beneficiarului, compuse, în funcţie de situaţie, din posturi fixe de

pază şi de observare, echipe de intervenţie ;

17. asigură realizarea neîntreruptă a unui schimb de date între beneficiar, prestator şi organele

abilitate ale statului, menit să prevină şi să stopeze fenomenul infracţional;

18. asigură în timpul serviciului integritatea autovehiculelor stationate în parcarea sediilor
ministerului si sesizează seful de tură si dispeceratul despre eventualele nereguli constatate;

19. înştiinţează în cazul unor situatii neprevăzute, urgente sau probleme majore seful de tură si
dispeceratul cu privire la situatia apărută si măsurile care s-au luat pentru solutionarea

eventualelor probleme apărute;

20. asigură în situaţii excepţionale delegaţii oficiale, reprezentanţi ai unor ambasade sau ai

altor instituţii de stat din ţară sau străinătate cât şi accesul autovehiculelor în parcarea

instituţiei cu informarea prealabilă a reprezentantului ministerului;
21. legitimează toate persoanele care se prezintă la intrarea în sediile ministerului în vederea

accesului si consemnează acest lucru în Registrul de evidentă-acces al persoanelor;
22. îndrumă persoanele care doresc să intre în minister către birourile si salariaţii la care doresc

să ajungă, după ce aceştia au fost anunţaţi prin intermediul telefonului fix sau mijloacelor
de comunicare puse la dispoziţie ;

23. asigură pentru persoanele care doresc informaţii, relaţii publice pe anumite domenii,

solicită sprijinul compartimentelor de specialitate din instituţie;

24. în afara orelor de program uşile instituţiei vor sta permanent închise şi orice persoană

(angajat/neangajat) care doreşte să intre în clădire va fi înregistrată pe baza legitimaţiei sau

a actului de identitate în Registrul de evidenţă-acces a persoanelor cu ora de intrare şi de

ieşire din obiectiv;
25. restricţionează accesul în clădire al persoanelor în stare de ebrietate sau al persoanelor cu

tulburări grave de comportament;

26. interzice accesul persoanelor în clădirea instituţiei cu arme de foc, arme albe , aparate foto

şi video fără aprobarea specială a conducerii;
27. în cazul în care orice persoană nu se supune Regulamentului de Ordine Interioară, nu i se

va permite accesul în instituţie fără acordul conducerii ministerului. Se va înştiinţa

dispeceratul despre situaţie şi măsura luată de către agenţii de pază;

28. în cazul calamităţilor (cutremur, inundaţii , incendiu, etc) personalul de pază este obligat,
alături de personalul desemnat de beneficiar să acţioneze pentru salvarea persoanelor aflate
în interior şi sa limiteze producerea de pagube materiale;

29. comunică şefului de tură-dispeceratului eventuale defecţiuni tehnice majore (cădere de

tensiune, defecţiuni ale sistemului de supraveghere sau incendiu), urmând ca acesta să
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mobilizeze posturile mobile de pază necesare pentru securizarea căilor de acces În instituţie

ţinând legătura Îndeaproape cu dispeceratul până la soluţionarea problemelor apărute, În

caz de avarii la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili sau substanţe

chimice, la releele electrice sau telefonice şi În orice alte imprejurări care sunt de natură să

producă pagube, aduce imediat la cunoştinţă celor În drept asemenea evenimente şi ia

primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

30. efectueaza după ora 16:30 controale pe toate holurile şi caile de acces verificând totodată

sistemele de Închidere:ferestre, birouri , uşi , magazii, iar În cazul În care constată existenţa

de spaţii de birou/Încăperi rămase deschise, le sigilează şi raportează şefului de tură şi

dispeceratului, inclusiv alte nereguli constatate În timpul controlului şi consemnează În

registrul de evenimente;

31. Înştiinţează dispeceratul şi personalul desemnat de beneficiar, menţionează În Registrul de
evenimente despre orice incident apărut ce este observat inclusiv acte de vandalism,
efracţie, avarii tehnice de orice fel ce sunt observate direct sau prin intermediul sistemului
de supraveghere video, precum şi măsura luată de către agenţii de pază;

32. În situaţia producerii de incendii, inundaţii, explozii etc ., personalul de pază anunţă direct
sau prin intermediul persoanei de contact nominalizată de autoritatea contractantă, organele

competente (poliţia, pompierii etc.) despre producerea evenimentului precum şi conducerea
celor două părţi contractante, acţionând operativ pentru localizarea şi limitarea efectelor
incidentului;

33. În cazul În care se constată În cadrul obiectivului sustrageri de materiale, bunuri sau alte

evenimente deosebite, are obligaţia de a anunţa beneficiarul şi organele de poliţie În cel mai
scurt timp, iar până la sosirea factorilor abilitaţi, protejează locul faptei şi sprijină organele
de cercetare la faţa locului ;

34. reprezentantul firmei de pază are obligaţia de a Întocmi la sfârşitul fiecărei luni

calendaristice un proces verbal de bună prestaţie ce va fi vizat de persoana desemnată de
conducerea beneficiarului;

35. este interzisă prezenţa la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi consumul de băuturi

alcoolice În timpul serviciului;

36. nu părăseşte postul decât după ce anunţă dispeceratul şi reprezentantul numit de instituţie şi

numai În condiţiile În care este Înlocuit de către un alt agent de pază al firmei;

37. desfăşoară activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu respect pentru
beneficiar, angajaţii şi colaboratorii acestuia;

38. răspunde de prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, iar pentru prejudiciile cauzate
beneficiarului prestatorul va răspunde in calitate de comitent pentru prepusul său, În strictă

conformitate cu legea şi alte acte juridice Întocmite pentru realizarea acestei răspunderi;

39. prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor În conformitate cu graficul

de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi

metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului ;

40. instruirea personalului de pază revine prestatorului precum şi răspunderea care incumbă din
nerespectarea prevederilor legale;

41. În situaţiile sustragerilor de bunuri din unitate şi În urma cercetărilor efectuate de organele
de pol iţie, daca se constată vinovăţia agenţilor de pază, prejudiciul va fi recuperat de la
prestator.
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E. Caracteristici referitoare la sigu ranţa În exploatare sau utilizare:
• asigurarea controlului şi sprijinului agenţilor cu patrulă mobilă, dispecerat şi legătură

radio între aceştia ;

• despăgubirea beneficiarului cu contravaloarea pagubelor, dovedite de organele

competente, produse de prestator prin îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor

contractuale.

F. Personalul pe care ofertantul ÎI pune la dispoziţia autorităţii contractante pentru

executarea contractului de achiziţie publică atribuit
Personal de specialitate (agenţi de pază) avizat de organele de poliţie, instruit şi dotat

pentru activitatea prestată conform Legii nr . 333/2003 şi a H.G. nr. 935/2007.

G. Evaluarea şi compararea ofertelor
Toţi ofertanţii care au fost calificaţi vor fi apreciaţi de către comisia de evaluare asupra

evaluării ofertelor în baza criteriului "preţu l cel mai mic".
Candidaţii vor oferi preţul de prestare a serviciului pentru toată durata menţionată în

prezentul caiet de sarcini.
Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge una sau toate ofertele depuse, în

s i tuaţ ia în care condiţiile tehnice sau valorice prevăzute de către candidaţi sunt innacceptabile.

Oferta declarată corespunzătoare şi completă care are preţul cel mai mic, va fi declarată

câşti gătoare .

H. Propunerea tehnică şi financiară

Oferta va cuprinde toate cerinţele solicitate în Documentaţia de atr ibuire (Instrucţiuni şi

Caietul de sarcini), inclusiv lista cu dotarea tehnică necesară realizării serv iciului de pază a

obiective lor.

Preţul (valoarea ofertei) se va evidenţia în lei, fără TV A .
Elementul principal al propunerii financiare care se înscrie în Formularul de ofertă îl

reprezintă valoarea totală a serviciilor de pază, monitorizare şi intervenţie pentru cele 6 secţii

ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" la care se adaugă valoarea TV A separat

exemplificată, astfel:

Nr. Obiectul contractului Nr. total Tarif orar Preţul total Taxa pe Preţul total -
crt. ore sau nr. servicii pază sau (fără TVA) valoarea valoarea

de tarif anual adaugată ofertei

obiective monitorizare ş i (TVA) (inclusiv

intervenţie TVA)

1 2 3 4 5=col3xcol4 6 7-co15+co1 6

1 Servicii de pază 17.520 ore

2
Servicii de monitorizare

ş i intervenţie
6 obiective

3 TOTAL
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Cantitatea totală de servicii de pază prestate pentru care se realizează oferta este de

17.520 ore (2 posturi cu 8.760 orell post de pază, în cazul unui program de 24 ore) , la care se
adaugă serviciile de monitorizare şi intervenţie pentru toatele ce le 6 ob iective ale Muzeu lui de

Istorie "Paul Păltănea" Galaţi .

Servicii le vor fi achiziţ ionate pentru perioada 01.04.2023 - 31.12.2023, cu posibilitatea
prelungirii contractului în perioada 01.01.2024 - 31.03.2024, în conformitate cu art . 165, alin.
I din HG 395/20 16 şi numai În condiţ iile existenţei resurselor financiare alocate cu aceasta
destinaţie.

Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme , nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe
toată perioada de derul are a contractului.

Plata serviciilor prestate se va face prin ordin de plată, în contul de Trezorerie al
prestatorului .

Întocmit,
Insp . specialitatetJ/ he
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