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Nr. 751C/16.01.2020 
APROB 

DIRECTOR 
Ruxandra Nicoleta GHIBA 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE 
privind atribuirea acordului-cadru de achiziție publică pentru  

SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE, TRANSPORT DE VALORI 
 

 
 
 
1. a) Denumirea autoritatii contractante și date de contact: 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu sediul in București, sos. Kiseleff nr.34, 
Sector 1, cod fiscal 10086689, telefon: 021 224.60.85/ 021 311.93.55, fax: 021.224.60.84 
În atenția: Compartiment Achiziții și Administrativ; Persoane de contact: Dinuț  Adriana-Ioana, 
e-mail: achizitii.if@ancpi.ro, if@ancpi.ro  
b) Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul OCPI Ilfov – Serviciul Economic- 
Compartiment Achiziții și Administrativ sau poate fi descărcată de pe web-site-ul OCPI Ilfov la 
secțiunea Achiziţii. 
c) Locul de prestare a serviciilor: OCPI Ilfov, sos. P.D.Kiseleff nr. 34, sector 1 
 
2. a) Denumire contract: SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE, TRANSPORT DE VALORI  
    b) Cod CPV: 79713000-5 Servicii de pază 
    c) Tip contract: Acord-cadru de achiziție publică, conform Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice 
    d) Informații privind acordul-cadru: Serviciile solicitate de către autoritatea contractantă 
vor asigura paza şi protecţia obiectivului OCPI Ilfov, precum și transportul valorilor monetare. 
 e) Durata acordului-cadru: 24 luni. 
 
Transportul valorilor monetare se va efectua la cererea beneficiarului, atunci când încasările 
realizate de OCPI Ilfov în decursul unei zile lucrătoare au valoarea cuprinsă între 10.000 – 
150.000 euro, echivalent în lei, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată şi cele ale Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012.  
 

mailto:achizitii.if@ancpi.ro
mailto:if@ancpi.ro
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Acordul-cadru va fi încheiat cu un singur operator economic. 
 
3. Valoarea estimată, fără TVA: între 43.911,52 - 1.455.624,04 lei, fără TVA 
  
 Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 48.060,64,00 lei fără TVA.  

 Cantitatea minimă estimată a acordului-cadru este 1 lună. 
 Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 1.119.710,80 lei fără TVA. 
 Cantitatea maximă estimată a acordului-cadru este 24 de luni. 
 
 Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 48.060,64,00 fără TVA. 
 Cantitatea celui mai mic contract subsecvent este 1 lună. 
 Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 508.958,72 fără TVA. 
 Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este 11 luni. 

 
Autoritatea contractantă poate opta pentru suplimentarea serviciilor, dar fără a depăși 30% 

din valoarea inițială a acordului-cadru.  
Valoarea maximă estimată a serviciilor suplimentare este 335.913,24 lei, fără TVA. 
Suplimentarea serviciilor va fi condiționată de existența resurselor financiare alocate cu 

aceasta destinație. 
 
4. Tipul procedurii: procedură proprie a OCPI Ilfov 
5. Descrierea achiziției: prestarea serviciilor va fi executată în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și cu respectarea clauzelor contractuale. 

Valoarea acordului-cadru pentru serviciilor de pază și protecție a fost calculată având în 
vedere următoarele elemente: 
- 2 posturi permanente cu program 24h/24h  
- 4 posturi temporare cu program de 8h/zi (în zilele lucrătoare) și în concordanță cu programul 
de lucru al OCPI Ilfov 
- servicii pază si protecție estimate pentru perioada 01.02.2020 - 31.01.2022 = 51280 ore 
- transport valori estimat pentru perioada 01.02.2020 - 31.01.2022 = 33 curse 
 
Locația unde se vor presta serviciile de pază şi protecţie: OCPI Ilfov cu adresa în 
București, șos. P.D.Kiseleff nr. 34, sector 1. 
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6. Ajustarea pretului contractului:  

Pretul unitar al serviciilor poate fi ajustat pe baza unor justificări corespunzătoare si doar in 

privinta modificarilor legislative referitoare la stabilirea salariului minim brut pe economie, 

corespunzator perioadei pentru care se deruleaza contractul subsecvent.  

Ajustarea prețului contractelor subsecvente se va face la prețurile unitare ofertate în 
acordul-cadru conform propunerii financiare. 

În conformitate cu art. 221 litera a din Legea nr. 98 / 2016 și a art.164 din H.G.nr.395/2016 
preţul unitar poate fi revizuit în cazul în care se modifică cuantumul salariului minim garantat 
în plată, proporţional cu valoarea modificării acestora după următoarea formulă: 

X2=X1 * Sn/Sv 
unde X2 = tarif actualizat 
X1 = tarif ofertat declarat câștigător în cadrul procedurii 
Sn = salariul minim nou brut pe țară garantat în plată 
Sv = salariul minim vechi brut pe țară garantat în plată 
 
Ajustarea preţului este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au 

fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.   

În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru 
acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 
 
 Ajustarea prețului contractelor subsecvente se va face la prețurile unitare ofertate în 
acordul-cadru conform propunerii financiare. 
 
7. CRITERII DE CALIFICARE  
Toţi operatorii economici ofertanţi, trebuie să prezinte documente edificatoare pentru 
îndeplinirea următoarelor criterii de calificare: 
 
A. Situația personală a ofertantului 
a) Ofertanții vor depune Declarație pe propria răspundere privind situația personală a 
operatorului economic - semnată de reprezentantul legal al ofertantului.  
Declarația va fi depusă de ofertantul unic/ofertantul asociat, subcontractant, terț susținător. 
b) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, 
taxelor și a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), din 
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care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în 
care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor - în original sau copie cu 
mențiunea ”conform cu originalul”, semnate de reprezentantul legal al ofertantului. 
c) Cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Documentul se prezintă în original sau copie cu 
mențiunea ”conform cu originalul” semnat de reprezentantul legal al ofertantului, valabil la 
momentul prezentării. 
d) Declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din 
Legea nr.98/2016 privind evitarea conflictului de interese - semnată de reprezentantul legal al 
ofertantului.  
Declarația va fi depusă de ofertantul unic/ofertantul asociat, subcontractant, terț susținător. 
 

În completarea acestor declarații, ofertanții vor avea în vedere că persoanele din cadrul 
autorității contractante ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și 
finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla în conflict de interese cu 
ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul, sunt următoarele: 
Ghiba Ruxandra Nicoleta - Director, Musceleanu-Ispas Anca - Șef Serviciu, Grigore Georgeta 
- Șef Serviciu, Stanciu Ion - Șef Serviciu, Epuran Daniela - Șef Serviciu, GRIGORIE Ioana - 
Șef Birou, Pavel Bianca – consilier juridic, Dinuț Adriana Ioana – Coordonator Compartiment 
Achiziții și Administrativ, Voineag Nicolaie – Consilier Compartiment Achiziții și Administrativ.  
 
 În cazul în care, se constată că ofertantul se regăsește într-una din situațiile prevăzute la 
art. 59, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016, acesta va fi exclus din procedură.  
 
Nota:  
 Se vor depune odată cu oferta următoarele documente: angajamentul ferm al terțului 
susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a 
acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. 
 Nedepunerea acestora odată cu oferta, constituie temei pentru solicitarea de clarificări 
pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în declarații și 
documentele insoțitoare, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, 
acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzatoare a procedurii de 
atribuire. 
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B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
 
a) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile 
înainte de data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte că activitatea 
principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului 
contractului și care să conțină informații reale/actuale la momentul prezentării, sau, în cazul 
ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență. 
Certificatul Constatator se va depune odată cu oferta, în copie cu mențiunea ”conform cu 
originalul”, semnat de reprezentantul legal al ofertantului. Documentul va fi prezentat de 
Ofertantul unic/Ofertantul asociat. 
 
De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Teritorial trebuie să se regăsească și următoarele informații: datele de identificare 
ale operatorului economic, acționarii/ asociații, administratorii (organele de conducere, 
membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere – daca este cazul), 
sedii/activități autorizate conform art.15 din Legea nr.359/2004, fapte aflate sub incidența 
art.21 lit e-h) din Legea nr.26/1990. 
 
b) Licența de funcționare emisă de către Inspectoratul General al Poliției Române, conform 
art.19 alin(2) din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor si HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.333/2003 - valabilă la data limită de depunere a ofertelor.  

Licența de funcționare se va depune odată cu oferta și va fi prezentată în copie cu mențiunea  
„conform cu originalul”, semnată de reprezentantul legal al ofertantului. 
Licența de funcționare va fi prezentată de Ofertantul unic, Ofertantul asociat, subcontractant, 
Terț susținător. 
În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de achiziție, valabilitatea licenței de 
funcționare expiră, ofertantul va proceda la reînnoirea acesteia în termenele prevăzute de 
legislația în vigoare (Legera nr. 333/2003 si HG nr 301/2012) și se va prezenta autorității 
contractante, în copie legalizată sau copie cu mențiunea ”conform cu originalul” semnată de 

reprezentantul legal al ofertantului. 
c) Autorizație pentru deținere de armament și muniție letale și neletale, astfel încât să 
răspundă cerințelor beneficiarului. Documentul se va depune odată cu oferta și va fi prezentat 
în copie cu mențiunea „conform cu originalul” semnată de reprezentantul legal al ofertantului. 
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C. Capacitatea tehnică și/sau profesională 
 
a) Declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că ofertantul va utiliza pe tot 
parcursul derulării acordului-cadru, respectiv a contractului subsecvent, personal propriu 
angajat conform cerințelor legale în vigoare, corespunzătoare posturilor de pază solicitate, că 
nu va utiliza forță de muncă nedeclarată sau parțial declarată - semnată de reprezentantul 
legal. 
b) Dovada faptului că personalul de execuție deține calificarea corespunzătoare în domeniul 
pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – documente doveditoare, în 
copie lizibilă, semnate de către reprezentantul legal al ofertantului, cu mențiunea „conform cu 
originalul”. 
c) Dovada realizării unei pregătiri continue a personalului de execuţie, conform 
prevederilor art. 44 alin. (4) din Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor.  
Ofertantul va depune documente relevante (certificari, autorizații, etc.) care să demonstreze 
că, personalul propus să deservească obiectivul, deține experiența corespunzătoare și are 
aptitudini în derularea contractului - în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, 
semnate de către reprezentantul legal al ofertantului. 
d) Dovada calificării personalului specializat în transport valori,  nominalizat pentru 
sediul OCPI Ilfov. Ofertantul va depune documente pe care le va considera relevante pentru 
îndeplinirea cerinței (avizul de port arma de serviciu etc.), în copie lizibilă cu mențiunea 
„conform cu originalul”, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.  
e) Lista personalului autorizat al operatorului economic ce va derula contractul – 
documente doveditoare, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, semnată de 
către reprezentantul legal al ofertantului; 
f) Lista cu principale prestări de servicii din ultimii trei ani, similare cu cele care fac 
obiectul contractului de achiziție - semnată de către reprezentantul legal al ofertantului. 
Ofertantii economici trebuie sa prezinte o lista a principalelor prestări de servicii in cursul unei 
perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a 
ofertelor), din care sa rezulte ca a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata de cel 
putin 508.958,00 lei fara TVA. 
Experienta similara va rezulta din cumularea produselor similare la nivelul unuia sau mai 
multor contracte. 
Valoarea minima se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, 
in cazul in care oferta depusa a fost alta decat oferta individuala. 



 
 
 
 
 
 
O.C.P.I. Ilfov este operator de date cu caracter personal nr. 874, 875, 876,38349 
 

 
Prezentul document conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR – General Data Protection 
Regulation). 

 
OCPI ILFOV/Șos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1 Cod poștal 11347,  București, ROMÂNIA               Certificat SR EN ISO 9001:2015 

Telefon: (+0421) 224 60 85, (+4021) 224 61 57 ; (+4021) 224 61 58, Fax: (+4021) 224 60 84;                          Nr. 27921/09/R  
 e-mail: if@ancpi.ro; www.ancpi.ro                       
Extrase de carte funciară pentru informare online: ePay.ancpi.ro 

Lista va cuprinde informații precum: denumirea contractului, numărul și data contractului, 
denumirea beneficiarului/clientului și adresa acestuia, valoarea contractului executată de 
ofertant (exprimată în lei fără TVA), data finalizării contractului. 
Lista cu principale prestări de servicii din ultimii trei ani va fi însoțită de documente 
constatatoare/procese verbale de recepție a serviciilor/recomandări din partea beneficiarului 
sau alte documente relevante care să conțină informații referitoare la indeplinirea obligatiilor 
contractuale și pe baza cărora s-a întocmit lista cu serviciile prestate.  
Prezentarea contractului de prestări servicii fără documentele relevante mai sus menționate, 
nu constituie dovada executării/finalizării acestuia. 
g) Declarație cuprinzând echipamentul tehnic disponibil pentru a fi folosit la realizarea 
contractului - semnată de către reprezentantul legal al ofertantului; 
h) Dovada faptului că ofertantul deține poliță de asigurare și răspundere civilă pentru 
servicii de pază pentru daune în caz de eveniment în valoare de minim 500.000 
euro/eveniment, valabilă pentru toată perioada de valabilitate a prezentului acord-cadru 
pentru prejudicii constatate ca fiind din vina agenților de pază, inclusiv pentru furturi, 
deteriorări de orice natură asupra bunurilor, mărfurilor, dotărilor, elementelor vehiculelor aflate 
în proprietatea sau custodia Beneficiarului din cadrul obiectivului încredințat spre pază 
Prestatorului, comise de către personalul Prestatorului – copie lizibilă cu mențiunea „conform 
cu originalul, semnată de către reprezentantul legal al ofertantului,”. 

În cazul în care, pe parcursul derularii contractului de servicii, limita de răspundere se 
consumă, Prestatorul se obligă să reîntregească/reînoiască poliţa de asigurare până la 
atingerea limitei de răspundere solicitată în acordul-cadru. 

Termenul de despagubire este de maxim 30 de zile de la data stabilirii vinovatului. 
i) Declaraţie pe propria răspundere prin care ofertantul precizează că la elaborarea ofertei a 
ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, muncă şi protecţia muncii, precum şi 
că se obligă să respecte regulile referitoare la condiţiile de mediu, muncă şi protecţia muncii 
care sunt în vigoare la nivel naţional, şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii 
contractului – în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul, semnată de către 
reprezentantul legal al ofertantului. 
j) În cazul în care, ofertantul optează pentru subcontractarea unor părți din servicii, acesta 
va cuprinde în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze, datele 
de identificare ale subcontractanţilor propuşi și valoarea la care se ridică partea/părţile 
respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte. 
Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de 
achiziție publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din contract sunt îndeplinite 
de subcontractanți. 
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k) În cazul în care, mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de 
atribuire, aceștia vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție. 
Odată cu depunerea ofertei, ofertanții vor prezenta  și acordul de asociere. 
l) în cazul in care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și 
susținerea acordată de către un alt operator economic, atunci acesta are obligația de a 
dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei 
respective. 
m) Declaratie  privind acceptarea de catre ofertant a clauzelor contractuale prevăzute în 
Acordul-cadru și Contractul subsecvent de prestări servicii. 
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractuale se vor formula și se vor prezenta în 
cadrul ofertei sub forma de propuneri de amendamente, propuneri care se vor accepta numai 
în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea 
contractantă. 
 
NOTĂ: În cazul în care la procedură, se prezintă un mandatar al ofertantului, acesta va 
prezenta un mandat de la societatea în cauză, care să dovedească faptul că acesta este 
mandatat să reprezinte ofertantul la procedură – documentul se va prezenta în original, 
semnat și stampilat de către reprezentantul legal al ofertantului. 
 
 
8. PREZENTAREA OFERTEI 
 
8.1 Limba de redactare a ofertei : limba română 
8.2 Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor. 
8.3. a) Termen limită de primire oferte: 23.01.2020, ora 10.00 
     b) Adresa unde se vor depune ofertele și documentele însoțitoare: OCPI Ilfov – 
Serviciul Economic (clădirea C, etaj 2), Sos. P.D.Kiseleff nr. 34, sector 1, București. 
 
8.4 Modul de prezentare a propunerii financiare: 

Propunerea financiară va fi întocmită conform Formularului de ofertă, va fi exprimată în Lei 
fără TVA și va cuprinde atât prețul total ofertat, cât tariful pe oră/agent și tariful pentru 
transportul de valori. Formularul de oferta se va prezenta în original, semnat de 
reprezentantul legal. 

Nu se accepta oferta alternativă. 
Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului 

pe toată perioada de valabilitate. 
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Formularul de ofertă va fi însoțit de o anexă în care va fi prezentat detaliat modul de 
formare a prețului unitar/oră/agent și tariful pentru transportul de valori, fără TVA.  

Detalierea prețului unitar (devizul de calcul/fundamentarea prețului) pe oră/agent și tariful 
pentru transportul de valori, va cuprinde cel puțin următoarele elemente de cost:  

- cheltuieli salariale 
- cheltuieli materiale 
- cheltuieli de regie 
- cheltuieli administrative 
- profit 
- orice alte cheltuieli pe care ofertantul le ia in considerare la formarea prețului.  
Toate elementele care compun prețul ofertat vor fi evidențiate distinct. 
Nedepunerea formularului de ofertă și anexa acestuia, atrage respingerea ofertei ca 

inacceptabilă, fără solicitarea de clarificări. 
 
8.5. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 
 Propunerea tehnică va fi întocmită si structurată în conformitate cu cerințele din caietul de 
sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.  
 Se solicită descrierea detaliată a modului și a planului de lucru conceput pentru prestarea 
serviciilor prevazute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența 
propunerii tehnice cu toate cerințele solicitate, modalitatea de realizare a cerințelor de 
asigurarea posturilor de pază cu personal de specialitate (agenți de securitate/control 
acces/dispeceri etc.), avizat de organele de poliție, instruit, calificat profesional și dotat 
corespunzător prevederilor legale în vigoare, inclusiv prin descrierea numărului de persoane 
și a structurii, nivelului de educație/calificare al resurselor umane care vor fi alocate pentru 
realizarea prestației.  
 Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada capacităţii de a 
presta serviciile solicitate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini. 
 Ofertantul va depune documentele relevante pentru aplicarea algoritmului și stabilirea 
punctajului pentru factorii de evaluare – componenta tehnică. 
 Propunerea tehnică trebuie să fie semnată de reprezentantul legal. 
 Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul, conform legii de a solicita orice alte clarificări 
cu privire la oferta depusă. 
 
8.6. Prezentarea ofertei 
a. Documentele care însoțesc oferta, documentele de calificare, propunerea tehnică și 
propunerea financiară au un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe 
toata perioada de valabilitate și trebuie să fie semnate de către ofertant. 
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b. Lipsa propunerii tehnice şi/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă. 
c. Documentele care însoțesc oferta, documentele de calificare, propunerea tehnică și 
propunerea financiară, se vor redacta în limba română.  
Aceste documente vor fi introduse într-un plic netransparent care va fi prezentat închis și 
sigilat, marcat cu inscripţia OFERTĂ PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI-CADRU 
”SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE, TRANSPORT DE VALORI”.  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 23.01.2020, ora 10.00 
Plicul ce conține oferta și documentele însoțitoare va fi depus însoțit de Scrisoarea de 
înaintare în original, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic. 
 
8.7. Respingerea ofertei  
În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia 
celor care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere. Oferta depusă după expirarea 
datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. 
 
9. CRITERIU DE ATRIBUIRE A OFERTELOR: ”cel mai bun raport calitate-preț”. 
 
Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, OCPI Ilfov 
va aplica criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ, care se determină pe baza 
unor factori de evaluare, în legătură cu obiectul acordului-cadru. 
 

FACTORI DE EVALUARE 
PUNCTAJ 

MAXIM 

1. Prețul ofertei (PO) 40 

2. Experienţa ofertantului în prestarea serviciilor de pază și 
transport valori la autorități publice sau entităţi de interes 
public (societăți/companii naționale, societăți cu capital integral sau 

majoritar de stat și regii autonome) – număr contracte încheiate și 
finalizate (CIP) 

30 

3. Experienţa șefului de obiectiv (propus) în efectuarea 
serviciilor de pază – număr recomandări aferente contractelor 
încheiate și finalizate/activități similare  (ESO). 

30 

TOTAL 100 
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Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 
 
Punctaj total = PO + CEIP + ESO (punctaj maxim 100 puncte) 

I. Modalitatea de calcul a punctajului pentru factorul de evaluare PO: 
 

a) pentru cel mai scăzut dintre prețuri ofertate (notat Pretmin) se acordă 40 pct  
b) pentru următoarele oferte (Pn), punctajul se acordă astfel:   

Pn = (Pretmin / Pretn) x 40 pct  
 

II. Modalitatea de calcul a punctajului pentru factorul de evaluare CIP: 
Descriere: Experienţa ofertantului în prestarea serviciilor de pază și transport valori la 
autorități publice sau entităţi de interes public – număr contracte încheiate și 
finalizate (lista centralizată a numărului de contracte similare încheiate și finalizate) 

a) între 1 și 3 contracte, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea 
de 508.958 lei fara TVA, se acordă 30 puncte;  

b) între 4 și 6 contracte, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea 
de 508.958 lei fara TVA, se acordă 15 puncte; 

c) peste 7 contracte, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 
508.958 lei fara TVA, se acordă 10 puncte. 

 
Ofertanții vor prezenta pentru factorul de evaluare 2 (CIP), o listă centralizată a 

numărului de contracte similare încheiate și finalizate . 
 

III. Modalitatea de calcul a punctajului pentru factorul de evaluare ESO: 
Descriere: experienţa șefului de obiectiv (propus) în efectuarea serviciilor de pază – 
număr recomandări aferente contractelor încheiate și finalizate   

a) între 1 și 2 recomandări se acordă 10 puncte;  
b) între 3 și 5 recomandări se acordă 15 puncte; 
c) peste 5 recomandări se acordă numărul maxim de 30 puncte. 

 
Ofertanții vor prezenta pentru factorul de evaluare 3 (ESO), recomandări emise de 
autorități publice/entităţi de interes public şi o listă detaliată a autorităților 
publice/entităţilor de interes public unde au fost prestate serviciile aferente factorului de 
evaluare.  

 
Oferta câştigătoare este oferta cu cel mai mare punctaj obţinut. 
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În cazul în care, a fost acordat acelaşi punctaj pentru două sau mai multe oferte, atunci 
acordul-cadru se va atribui ofertantului a cărui ofertă are cel mai mic preţ. 

Clasamentul final se va stabili în urma punctajelor obținute. 
 
10. INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 
După stabilirea ofertei câștigătoare, autoritatea contractantă va transmite ofertantului 

declarat câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă 
acordul de a încheia acordul-cadru.  

În cazul în care, ofertantul desemnat câștigător refuză semnarea acordului-cadru de 
achiziție, autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu ofertantul clasat pe următorul 
loc, selectat în baza criteriului de atribuire și a cărui oferta este admisibilă. 

Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu 
depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin 
excepţie, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la 
cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură decizia de prelungire. 

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce 
priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea acordului- cadru, inclusiv cu 
privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu încheia un acord-cadru ori de a 
relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea 
deciziilor respective. 

Ofertantul desemnat câștigător va publica oferta în SEAP cu tariful unitar/ora/post pază și 
tariful/transport valori, întrucât achiziția serviciilor aferentă fiecărui contract subsecvent se va 
efectua prin intermediul SEAP. 

Ofertele incomplete sau care nu respectă cerințele prevăzute în caietul de sarcini vor fi 
respinse. 

 
11. EXCLUDEREA OFERTELOR 
 
Motivele de excludere a ofertantului pot fi după cum urmează: 
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a acordului-cadru orice 
operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor 
prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
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corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 
18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea 
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic 
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre 
judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în 
conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat. 
(3) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul 
în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a 
încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat. 
(4) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de 
excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul 
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general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în 
condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, 
după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. 
(5) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus 
din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la 
bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei. 
(6) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a acordului-cadru orice 
operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în 
încetarea activităţii; 

b) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o 
decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

c) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a 
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează 
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

d) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în 
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin 
severe; 

e) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a 
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte 
măsuri mai puţin severe; 

f) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i 
reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau 
al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea 
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor 
transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii 
sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; 

h) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al 
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje 
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate 
care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii 
(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6) lit. a), autoritatea contractantă nu exclude din 
procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală 
de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul 
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economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie 
publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza 
de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare 
fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în 
cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului 
de reorganizare aprobat de instanţă. 
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (6) lit. b), prin abatere profesională gravă se înţelege orice 
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum 
ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau 
încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă. 
(9) În sensul dispoziţiilor alin. (6) lit. c) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente 
indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori 
economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:  
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici 
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al 
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;  
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la 
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, 
financiară sau economică sau de orice altă natură; 
c) un ofertant a depus două sau mai multe oferte, atât individual cât şi în comun cu alţi 
operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;  
d) un ofertant a depus ofertă individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este 
nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
(10) În sensul dispoziţiilor alin. (6) lit. f) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea 
unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării 
conform destinaţiei prevăzute în contract. 
(11) Pentru evitarea conflictului de interese se vor respecta prevederile art.59-60 din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
12. OFERTE INACCEPTABILE ȘI OFERTE NECONFORME 
 
 (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 
a) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de 
calificare stabilite prevăzute în documentaţia de atribuire;   
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b) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativa care nu poate fi luată în 
considerare deoarece în documentația de atribuire nu este precizată în mod explicit 
posibilitatea depunerii unor oferte alternative;   
c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de 
muncă şi de protecţie a muncii;   
d) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată 
prin instrucțiunile de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri 
suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;   
e) ofertantul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei;   
f) în cazul în care unei oferte îi lipseşte una din componente. Oferta cuprinde propunerea 
financiară, propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de 
atribuire; 
g) în cazul în care comisia de evaluare solicită unui ofertant clarificări şi, după caz, completări 
ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în 
termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau 
clarificările/completările transmise nu sunt concludente; 
h) în cazul în care se constată că în propunerea financiară există erori aritmetice, respectiv 
aspecte care pot fi clarificate cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea 
nr. 98/2016, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul 
total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, iar ofertantul nu este de accord cu 
îndreptarea erorilor aritmetice. 

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;   
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea 
contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase 
pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu 
acceptă renunţarea la clauzele respective.   
c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi 
care nu pot fi justificate;   
d) propunerea financiară nu este corelată cu elementele propunerii tehnice ceea ce ar putea 
conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislaţia 
incidentă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice;   
e) oferta este depusă cu nerespectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, raportat 
la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării 
acestora;   
f) în urma verificărilor se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri 
neobişnuit de scăzute în raport cu serviciile ce urmează a fi prestate, astfel încât nu se poate 
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asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de 
sarcini.   
(3) Ofertele care nu au fost respinse în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte  
admisibile.   
(4) Oferta câştigătoare va fi stabilită dintre ofertele admisibile.   
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