CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ
Nr..1264./ 08.04.2015.

Catre
Toti operatorii economici interesati

INVITATIE DE PARTICIPARE

Casa Judeteana de Pensii Cluj ,in calitate de autoritate contractanta ,cu sediul In Cluj
Napoca str.G.Cosbuc nr.2 ,CUI 13582024, invită operatorii economici interesati să depuna
oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de Servicii de monitorizare si
interventie rapida a sistemelor antiefractie si alarma din sediile Caselor Locale de Pensii
din Turda si Dej .
1.Codul CPV: 79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă
2.Valoarea estimata a achizitiei : 1600 lei, fara TVA ,pe 8 luni.
3.Sursa de finanţare: bugetul asigurarilor sociale de stat
4.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
5. Obiectul achizitiei directe: Servicii de monitorizare si interventie rapida, a sistemelor de
alarma la sediile Caselor Locale de Pensii din Turda si Dej din subordinea Casei Judenete de
Pensii Cluj, in conformitate cu cerintele specificate in Caietul de sarcini.
6. Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii.
7.Durata contractului: 8 luni incepand cu 01.05.2015 pana la 31.12.2015,cu posibilitatea
prelungirii cu inca 4 luni in conditiile existentei fondurilor bugetare pentru aceasta destinatie
8.Documentele de calificare solicitate
- Se vor prezenta urmatoarele documente:
8.1 Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat
Formularelor nr. 1 , Formularul nr.2,Formularul 3 ) - prin care sa dovedeasca ca nu se
incadreaza la prevederile art 180 ,181 si 69^1 din OUG nr. 34/2006 actualizata;
8.2 Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalele Teritoriale din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza
desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei, în copie lizibilă stampilata,
semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu
originalul".
8.3 Ofertantul va face dovada detinerii urmatoarelor documente:
- Licenta emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane pe domeniul ce face obiectul
contractului si anume licenta pentru interventie rapida si paza;
- Ofertantul trebuie sa detina dispecerat local autorizat de IJP.
In acest sens va prezenta orice document/aviz favorabil pentru dispecerat emis de IJP
8.4 Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii a:
Compartimentul Achiziţii Publice
Cluj-Napoca, str. George Coşbuc nr.2
Tel: 0264/431010 Fax: 0264/450080
cjp.cluj@gmail.com
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- un echipaj de interventie specializat dotat cu mijloacele necesare interventiei in timp util
pentru fiecare obiectiv,
8.5 Ofertantul trebuie sa prezinte sau sa incheie o polita de asigurare in calitate de
asigurat, cu o firma asiguratoare, in vederea acoperirii pierderilor si daunelor materiale
rezultate in urma efractiei cu valabilitate pe perioada derularii contractului
9.Oferta va contine:
9.1 Propunerea tehnica: - va constitui o prezentare a specificatiilor tehnice în conformitate
cu cerintele Caietului de Sarcini anexat, Propunerea tehnică va fi reprezentata de un un
comentariu scurt (maxim o pagina) vizând abordarea tehnică şi metodologică a serviciilor
solicitate.
Propunerea tehnica trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor
prevăzute in Caietul de sarcini.
9.2 Propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat
prezentei, care va cuprinde pretul total al serviciilor, exprimat în RON, fără TVA. Preţul
ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de
derulare a contractului.Oferta se poate depune pentru unul sau ambele obiective cu conditia
indeplinirii cerintelor solicitate.
Toate cerinţele impuse in caietul de sarcini sunt obligatorii.
 NU se accepta oferte alternative la oferta de baza
 NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
 NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.
9.3 Termenul limita de depunere a ofertelor: 21.04.2015 ora 13.00
9.4 Oferta se va depune :
- prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către Casa Judeteana
de Pensii Cluj,str G.Cosbuc nr.2 ,Cluj Napoca
- depuse la sediul Achizitorului,registratura - ghiseul 15, parter
- prin e-mail, fax
Comunicarea rezultatului achizitiei se va face in termen de 2 zile de la evaluarea ofertelor.
10.Criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut” dintre ofertele admisibile.
Pentru informatii suplimentare, clarificari contactati compartimentul achizitii: tel 0264431010, int.144 ;persoana de contact insp. Iuliut Moldovan ( sms 0729-021052 )

Director executiv
Ec. Iacob Moholea

Intocmit
insp. Iuliut Moldovan
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