ANUNȚ DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă
Denumire: U.A.T. Județul Hunedoara
Adresa: municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.28, cod poștal 330005
Numărul de telefon: +40 0254211350 interior 154
Adresa de e-mail: achizitiicjhd@gmail.com
2. Obiectul contractului
Servicii de pază și protecție a obiectivelor aparținând U.A.T. Județul Hunedoara
Cod CPV 79713000-5 Servicii de pază
Obiectivele U.A.T. Județul Hunedoara la care se vor asigura servicii de pază sunt menționate în
caietul de sarcini.
3. Durata contractului
Durata contractului este cuprinsă între 01.05.2020-31.12.2020, cu posibilitate de prelungire prin
act adițional până la data de 30.04.2021, conform prevederilor art.165 din HG nr.395/2016. Dreptul
autorității contractante de a opta pentru suplimentarea cantităților de servicii este condiționat de
existența resurselor financiare alocate cu această destinație.
4. Valoarea estimată a contractului
Valoarea estimată a contractului este de 1.027.881,60 lei fără TVA, din care:
- 690.000,00 lei fără TVA pentru perioada 01.05.2020 - 31.12.2020
- 337.881,60 lei fără TVA pentru perioada 01.01.2021-30.04.2021.
5. Sursa de finanțare
Bugetul local
6. Condiții de participare
a) Situația personală a operatorilor economici participanți
Operatorii economici (ofertanții / terții susținători / subcontractanții) nu trebuie să se regăsească
în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire:
Operatorii economici (ofertanții / terții susținători / subcontractanții) vor prezenta următoarele
documente:
- Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare (Formular anexat),
- Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare (Formular anexat),
- Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare (Formular anexat),
- Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea in situațiile privind conflictul de interese prevăzute
de art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare (Formular anexat),
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:
Bobora Mircea Flaviu – Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Andronache Daniel Costel –
Vicepreședinte, Vasilescu Sorin Adrian-Vicepreședinte, Avram Costel - Administrator public, Dan Daniel -

Secretar al județului, Prodan Dubeștean Adina – Director executiv, Andrei Amelia - Arhitect șef, Dan
Daniela Ioana– Director executiv, Groza Daniela Ileana – Șef serviciu, Lia Goanță - Șef serviciu, Băbuț Lorita
Amalia – Șef serviciu, Bârsoan Mariana Daniela - Șef serviciu, Munteanu Marius - Șef serviciu, Henț Carmen
Mirela- Șef serviciu, Stan Antonela - Șef serviciu, Marian Delina Ramona - Șef serviciu, Crișan Dan Eugen Șef serviciu, Pleșa Mastici Octavia Gabriela - Șef serviciu, Dănilă Simona Cecilia– Șef serviciu, Căinanț
Todosie – Șef serviciu, Dănescu Paula Dorina-Șef serviciu. Consilierii județeni: Antal Liviu-Marius, Armean
Lenuța, Bălănesc Doinița Maria, Bărbulescu Mariana, Chirilă Nicolaie Ioan, Circo Aurel Vasile, Dămian
Dana, Dimulescu Rodica, Dunca Victoria Alina, Felciuc Eduard, Hirghiduși Ion, Hodor Petru, Iovănescu Alin
Cosmin, Ivăniși Maria, Mârza Florin, Morar Nicolae Simion, Mutulescu Marius, Oprișa Ioan Florin, Pârvan
Ilie, Petruș Adrian, Popa Mircea Marcel, Popescu Valentin, Popescu Viorica, Rus Lucian Ioan, Socaci Andrei,
Suciu Ancuța Elena, Simon Ionuț Lucian, Staier Ioan Dumitru, Toma Florian.
- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul local (pentru sediul social și sediile secundare/punctele de lucru),
la momentul prezentării acestora;
b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de inregistrare în condițiile
legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza
activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți
susținători. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator
emis de ONRC.
Operatorii economici ce depun oferta (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert susținător)
trebuie să dețină Licența de funcționare pentru efectuarea serviciilor de pază conform Legii nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Modalitate de îndeplinire:
Operatorii economici (ofertanții / terții susținători / subcontractanții) vor depune următoarele
documente:
- Certificatul constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse în certificat/documentul echivalent, trebuie
să fie reale, valabile la data prezentării acestuia,
- Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, valabilă la data prezentării
documentului, conform art.19 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor.
c) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
 Experiența similară
Ofertantul trebuie să faca dovada că, în ultimii 3 ani calculați până la data limită de depunere a ofertelor
stabilită în anunțul de participare, a prestat servicii similare cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri, in
valoare de minim 600.000,00 lei fără TVA, realizate la nivelul unui sau mai multor contracte.
Modalitatea de îndeplinire:
Ofertanții vor prezenta:
- fișa de experiență similară pentru fiecare contract prezentat;
- certificat/ document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar
pentru confirmarea prestărilor de servicii, care va conține date referitoare la: beneficiarul
contractului, tipul serviciilor/ activităților prestate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea
contractului (în lei fără TVA).
Prin servicii similare autoritatea contractantă înțelege servicii de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor.



Informații privind partea/părțile din contract pe care operatorul economic are intenția să
o/le subcontracteze.
Modalitatea de îndeplinire:
Dacă este aplicabil, ofertanții vor prezenta:
- Declarația privind subcontractantul/ subcontractanții, părțile din contract pe care
acesta/aceștia urmează să le îndeplinească, datele de recunoaștere ale acestuia/acestora.
- Acordul de subcontractare
Capacitatea economică și financiară, respectiv capacitatea tehnică şi/sau profesională a
operatorului economic, poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016, cu modificările
și completările ulterioare. În acest caz ofertantul va prezenta angajamentul ferm al terțului
susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care
terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/ terții se
va/ vor angaja că va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție
publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția
neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.
7. Termenul-limită de depunere a ofertelor
Ofertele se vor transmite pe adresa de e-mail achizițiicjhd@gmail.com până la data de 16.04.2020
ora 15,00.
8. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
Ofertele se vor redacta în limba română.
9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă
Termen de valabilitate a ofertei: minim 120 zile de la data limită stabilită pentru depunerea
ofertelor.

10.

