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Prezentul caiet de sardni contine spedficatii tehnice si constituie ansamblul cerintelor minimale pe 

baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-economica, de catre fiecare ofertant. 

Criteriul de evaluare a ofertelor este , , pretul eel mai sciizut ", 1n conditiile 1ndeplinirii tuturor 

specificatiilor tehnice. 

Beneficiar: Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava 

t.Obiectul contractului : Prestare ,Servicii de paza si protectie (cod CPV 79713000-5), pentru 

obiectivul DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA SUCEAVA cu sediulfn Suceava,Bulevardul 

1 Decembrie 1918,nr.3,jud. Suceava 

II.Descrierea servidului: 

Autoritatea contractant<1 intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru asigurarea pazei obiectivului 

si bunurilor materiale precum si protectie umana din imobilul situat 1n Mun.Suceava,Bd. 1 Decembrie 

1918,nr.3,jud.Suceava constand in: 

- 1 post de paza,5 zile pe saptamana,de luni pana vineri cu program de 12 ore/zi,intre 

orele 07.00-19.00 

cu respectarea prevederilor legii nr. 333/2003, a H.G. nr. 301/2012 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Totalul de ore prestate la obiectivul sus-mentionat: 2040 ore in perioada 01.05.2019-31.12.2019 si 

996 oreperioada 01.01.2020-30.04.2020. 

Ill. Durata prestarii servidilor: Durata contractului este de 8 luni, pe perioada 01.05.2019-

31 .12.2019,cu posibilitate de prelungire pentru primele 4 luni ale anului 2020. 

IV. Obligatii minimale obligatorii solicitate ofertantilor: 

Cerinte pentru ofertanti privind capacitatea de calificare si selectie 

- Declaratie privind neincadrarea in art.164 din Legea 98/2016 (formularul nr.1 anexat) 

- Declaratie privind neincadrarea in art.165 din Legea 9812016 (formularul nr. 2 anexat) 

- Declaratie privind neincadrarea in art.167 din Legea 98/2016 (formularul nr.3 anexat) 

- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevedrile art.59 si art.60 din Legea 

98/2016 (formularul nr.4 anexat) 

Cerinte privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 
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a) Societatile de paza trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei 1n domeniu, in 

vigoare, avandu-se 1n vedere faptul ca prestarea serviciilor solicitate este rezervata unei anumite 

profesii 1n conformitate cu dispozitiile legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

si protectia persoanelor, cu toate modificarile ulterioare: ofertantii vor detine si prezenta in copie 

legalizata Licenta pentru desfasurarea activitatilor de paza, eliberata de IGP cu avizul Serviciului 

Roman de lnformatii conform legii 333/2003, valabila la data deschiderii ofertelor 

b) Paza va fi asigurata de catre societati comerciale specializate in serviciul de paza si protectie, avand 

ca obiect de activitate paza obiectivului,bunurilor sau valorilor,in conditii de maxima siguranta a 

acestora,precum si protectia umana ofertantii vor depune Certificat constatator, etiberat de Oficiul 

Registrului Comertului(informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reate/actuate La 

momentul prezentarii si valabilla data depunerii ofertei). 

Cerinte privind capacitatea tehnica/profesionala:ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat 

servicii similarei n cadrul unuia sau mai multor contracte in ultimii trei ani(formularul 5 anexat); - sa 

dispuna permanent de personal necesar si mijloace pentru dotarea posturilor; 

a) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza de catre 

personalul propriu al prestatorului de servicii; 

b) Respectarea prevederilor legale a normelor de protectia muncii, PSI si protectia mediului 

V. Clauze contractuale obligatorii 

5.1. Obligatii minimale ale prestatorului: 

a) acordare de sprijin 1n 1ntocmirea planurilor de paza care sa cuprinda si avizarea planurilor de catre 

politie. 

b) asigurarea personalului de paza cu atestat, dotat conform planului de paza si in conformitate cu 

programul solicitat de beneficiar; 

c) cunoasterea punctelor critice ale dispozitivului de paza; 

d) interventia 1n cazuri de necesitate, cu echipe specializate, 1n eel mai scurt timp si informarea 

daca este cazul a organelor competente (politie, salvare, pompieri, etc), 

e) controlul posturilor de paza 1n mod planificat si inopinat, cu persoana nominalizata, prestatorul se 

obliga sa se asigure ca personalul de paza este prezent la obiectiv, 1si exercita 1n mod activ obligatia 

de paza si supraveghere si 1si respecta toate obligatiile in conditiile si la termenele stabilite prin 

contract, executand controale asupra modului in care personalul propriu 1si executa serviciul si va 

lua masuri imediate de remediere a neajunsurilor constatate; 

f) in nici o situatie prestatorul nu va invoca ca un agent de paza a fost numitlangajat de putin timp 

pentru a justifica ne1ndeplinirea oricarei obligatii asumate prin contract; prestatorul raspunde in 

conditiile codului civil pentru pagubele cauzate beneficiarului din culpa dovedita a angajatilor 

proprii; 
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g) prestatorul va lua masuri impotriva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni de natura sa 

influenteze negativ indeplinirea atributiilor agentilor de paza. Prestatorul garanteaza ca nici un 

agent de paza nu va parasi postul si ca nu se va afla sub influenta alcoolului sau stupefiantelor pe 

durata serviciului si nici nu va aduce si/sau avea bauturi alcoolice asupra lui sau in post; 

Parasirea repetata de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de paza sau 

nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum si incalcarea 

repetata a consemnelor particulare si generale constituie incalcare grava a obligatiilor contractuale 

de catre prestator si indreptateste beneficiarul la denuntarea unilaterala si imediata a contractului 

incheiat, cu conditia demonstrarii de catre beneficiar a faptelor reclamate. 

h) prestatorul se obliga sa permita controlul reprezentantilor desemnati ai beneficiarului asupra 

modului in care isi desfasoara activitatea de paza cat si la spatiile in care agentii isi depoziteaza 

efectele personale. De asemenea, prestatorul se obliga sa nu aduca prejudicii spatiilor si 

echipamentelor primite in folosinta pentru agentii de paza. 

i) reglementarea accesului selectiv in incinte, pentru persoane, va fi dispusa pe parcursul derularii 

contractului, in concordanta cu documentele specifice serviciului de paza. 

j) intocmirea unui registru de evidenta cu intrari/iesiri persoane si mijloace de transport. 

k) sa respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare privind paza obiectivelor, protectia muncii, 

prevenirea si stingerea incendiilor precum si protectia mediului; 

l ) respectarea regulamentului de ordine interioara a Directiei pentru Agricultura Judetene Suceava cat 

si a altar dispozitii date de conducatorul acesteia. 

m) prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestarii 

necorespunzatoare a serviciului si nerespectarea consemnelor postului. Evaluarea pagubelor se va face 

de catre prestator si beneficiar prin reprezentatii lor legali. 

n) instruirea personalului de paza revine prestatorului precum si raspunderea care rezulta din 

nerespectarea prevederilor legale; 

o) va suporta sanctiunile aplicate pentru culpa proprie, in urma controalelor organelor abilitate; 

p) prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradari ale bunurilor 

beneficiarului produse datorita neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a obligatiilor agentilor de 

securitate, stabilite in urma cercetarilor organelor de politie. 

q) sa garanteze pastrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului; 

r) la sfarsitul programului de lucru agentul de paza care a efectuat serviciul de paza raporteaza 

evenimentele petrecute in timpul serviciului , dispeceratului societatii de paza. Prestatorul va 

prezenta o informare centralizata a evenimentelor din obiectiv reprezentantului numit al 

beneficiarului, in vederea eliminarii vulnerabilitatilor in protectia fizica a securitatii obiectivelor. 

5.2. Obligatii minimale ale agentilor de paza: 

- sa poarte costumul convenit si sa detina echipamentul din dotare enumerat mai jos; 
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- sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in interiorul obiectivului; 

- sa permita accesul persoanelor in obiectiv, numai in conformitate cu reglementarile legale si cu 

dispozitiile interne. 

- sa legitimeze toate persoanele care intra i'n institutie si sa le noteze in registrul de evidenta. 

- sa informeze beneficiarul, i'n mod operativ, despre abaterile ce pun i'n pericol siguran~a obiectivului 

pazit, savar~ite de salaria~ii acestuia i'n respectivul obiectiv; 

- sa asigure asisten~a ~i interven~ia i'n timp util prin echipaje specializate de interven~ie, i'n 

conformitate cu prevederile planului de paza; 

- sa pastreze secretul profesional asupra datelor ~i informa~iilor de care a luat cuno~tin~a cu ocazia 

i'ndeplinirii atribu~iilor de serviciu; 

- sa raspunda material ~i sa despagubeasca beneficiarul pentru bunurile sustrase, eviden~iate i'n 

eviden~ele cantabile, daca din cercetarile efectuate de o comisie mixta prestator - beneficiar sau de 

catre organele de urmarire penala se va dovedi vinova~ia agen~ilor de paza; plata prejudiciului se va 

face de catre prestator, i'n baza procesului-verbal; i'ncheiat de catre Comisia mixta, semnat de 

reprezentan~ii ambelor par~i sau pe baza de titlu executoriu; 

- sa instruiasca personalul propriu i'n conformitate cu dispozi~iile care reglementeaza Legea 

securita~ii ~i sanata~ii i'n munca nr. 319/2006 ~i conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind 

apararea i'mpotriva incendiilor ~i sa raspunda pentru accidentele de munca ale angaja~ilor sai, 

survenite i'n timpul efectuarii programului de lucru. 

- sa manifeste grija i'n pastrarea ~i eviden~a bunurilor, mijloacelor ~i materialelor puse la dispozi~ia 

sa de catre beneficiar, i'n scopul executarii normale a serviciilor de paza ~i protec~ie; 

- sa-sii i'nstiinteze de i'ndata sefii ierarhici despre producerea oricarui eveniment in timpul exercitarii 

serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de urgenoa la cunostinta factorilor 

de conducere a obiectivului; 

- sa sesizeze politia despre faptele de natura sa prejudicieze patrimoniul beneficiarului si sa dea 

concursulla prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor si valorilor; 

- sa raporteze in permanenta factorilor carora le este subordonat evenimentele legate de i'ndeplinirea 

obligatiilor de serviciu; 

- sa pastreze confidentialitatea deplina i'n legatura cu activitatea sa si cu datele si informatiile la 

care are acces i'n legatura cu obiectivul beneficiarului; 

- in caz de avarii la instalatii, conducte, combustibili sau substante chimice, la retelele electrice etc 

si in orice alte i'mprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de i'ndata la cunostinta 

celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor 

evenimentului; 
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- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a 

valorilor, sa sesizeze organele abilitate in vederea interventiei echipei de pompieri si sa anunte 

conducerea unitatii si politia; 

- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si valorilor in caz de 

dezastre; 

- sa sesizeze Politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea 

concursulla 1ndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor; 

- sa nu paraseasca sub nici un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru aceasta in planul 

de paza; 

- sa nu se prezinte La serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de bauturi in 

timpul serviciului; 

- sa respecte intocmai regulile interne specifice obiectivului pe care it deservecte; 

- sa coopereze 1n permanenta cu factorii desemnati de conducerea beneficiarului in scopul unei bune 

desfasurari a activitatii de paza; 

- sa verifice la terminarea programului sistemul de inchidere: ferestre, usi birouri, magazii, 

- sa nu paraseasca perimetrul postului inaintea sosirii schimbului; 

-sa nu intreprinda actiuni fara legatura cu executarea serviciului;. 

- sa nu incredinteze mijloacele din dotare altar persoane. 

5.3 Obligatiile beneficiarului 

a) Sa 1ntocmeasca cu sprijinul prestatorului Planul de paza si sa urmareasca avizarea acestuia de 

catre organele de politie competente; 

b) Sa ia masuri pentru asigurarea corespunzatoare a sistemelor de inchidere si sigilare la terminarea 

programului de lucru a spatiilor si incaperilor in care se pastreaza valori; 

c) in cazul producerii unui eveniment, sa desemneze un reprezentant care sa participe la cercetarea 

la fata locului impreuna cu organele de politie si reprezentantul prestatorului; 

d) Sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale beneficiarului ori 

organizate de terti in perimetrul obiectivelor incredintate. 

VI. Modalitati de plata 

6.1. Plata se va face in termen de 30 zile de La primirea facturii de La prestator. 

6. 2. Facturile vor fi intocmite pan a pe data de 10 ale lunii urmatoare prestarii serviciilor si insotite la 
plata de urmatoarele documente: 

- foaie colectiva de prezenta intocmita de prestator pentru orele prestate/obiectiv in luna 

precedenta, vizata de conducatorul obiectivului. 
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- centralizator care sa cuprinda nr. de ore prestate vizat obligatoriu de catre persoana desemnata de 

unitate din cadrul obiectivului respectiv' sa urmareasca derularea contractu lui de paza. 

VII. Prezentarea ofertei : 

Specificatii tehnice minime obligatorii pentru elaborarea propunerii tehnice privind 

asigurarea pazei ~i protec~iei obiectivului Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava. 

• Se vor respecta prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

~i proteqia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare 

• La 1ntocmirea propunerii tehnice se va face referire eel putin La urmatoarele aspecte: 

• Serviciile de pazii se vor executata in conformitate cu urmiitoarele preciziiri: 

a) consemnul general at posturilor 

obligatiile personalului de paza; 

respectarea disciplinei muncii, a N. T.S.M. ~i P .S.I. pentru obiectivele 

beneficarului, conform cu legislatia 1n vigoare 

b) consemnele particulare ale posturilor 

obliga~iile personalului de paza; 

respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M. ~i P.S.I. pentru obiectivele 

beneficarului, conform cu legislatia In vigoare 

c) atributiile ~efului de obiectiv 

• Dotarea personalului de pazii, cu: 

1. uniforma de serviciu corespunzatoare anotimpului; 

2. baston de cauciuc, port baston; 

3. spray cu gaze iritant- lacrimogene, port spray; 

4. sta~ie radio emisie-receptie portabila sau telefon mobil; 

5. fluier; 

6. port carnet; 

7. mijloace specifice de protectie cu caracter individual; 

8. documente specifice necesare executarii ~i evidentei serviciului de paza. 

• Prevederi ale planului de pazii: 
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- modul de actiune, legatura ~i cooperarea cu alte organe care au sarcini de a 

contribui La paza ~i securitatea obiectivului ~i bunurilor acestuia; 

- reglementarea accesului; 

- masuri pentru asigurarea depozitarii valorilor monetare sau a altar valori deosebite; 

- modul de aqiune 1n diferite situatii; 

- coop~rarea cu alte forte participante La interventie; 

- principii de baza 1n acordarea primului ajutor. 

- prestatorul va respecta Lege a nr. 31912006 privind securitatea si sanatatea in munca 

si normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 30712006 privind apararea impotriva incendiilor. 

7.2. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

1. Propunerea tehnica va consta intr-a descriere detaliata a serviciilor care fac obiectul achizitiei 

publice,incluzand toate documentele suport,dupa caz. Ofertantul are obligatia de a face dovada 

conformitatii serviciilor cu cerintele prevazute in prezentul Caiet de sarcini.Se va completa 

formularul 6 anexat 

2. lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de paza a obiectivului; 

De asemenea ,odata cu Propunerea tehnica se vor transmite: 

Declaratia de acceptare a conditiilor contractuale (formularul 7 anexat) 

- Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a 

tinut cont de obligatiile referitoare La conditiile privind protectia muncii care sunt in vigoare in 

Romania,precum si ca le va respecta in vederea implementarii contractu lui. ( formularul 8 anexat 
' 

)lnformatii detaliate privind reglementarilecare sunt in vigoare La nivel national si care se refera La 

conditiile privind sanatate si securitatea muncii se pot obtine de la inspectia muncii sau de pe site

ul: http: I lwww. inspectmun. rol Legislatie I legislatie. html. 

Orice necorelare,omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in 

raport cu specificatiile tehnice ori prevederile legale in vigoare poate conduce La declararea 

ofertei ca fiind neconform. Nerespectarea cerintelor mini me prezentate in specificatiile tehnice 

precum sineprezentarea in oferta tehnica a acestora ori neprezentareapropunerii tehnice in cadrul 

ofertei depuse conduce La respingerea acesteia. 

7.3. Modul de prezentare a propunerii financiare: 

- Moneda in care se transmite oferta: RON 

- Limba in care se redacteaza oferta: limba romana 
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Propunerea finanaciara se va exprima in lei cu doua zecimale, fara TVA,cu mentionarea distincta a 

TVA siva contine Formularul de oferta impreuna cu centralizatorul de preturi (formularul 9 anexat) 

,care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. 

Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. 

In cadrul propunerii financiare operatorul economic va preciza pretul total ofertat pentru categoria 

de servicii si defalcat pe perioada 01.05.2019-31.12.2019 si 01.01.2020-30.04.2020. 

Pretul unitar ofertat ramane ferm pe toata durata de valabilitate a contractului. 

Pretul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate,precum si alte orice taxe.Se va anexa 

justificarea modului de formare a pretui unitar al ofertei 

Se va prezenta oferta cu pretul/ora pe post cat si pretul pe numarul total de ore , exprimat 1n lei, 

tara TVA. 

Avand in vedere criteriul utizat"pretul eel mai scazut", clasamentul ofertelor se stabilesteprin 

ordonarea crescatoare a preturilor respective,oferta castigatoare fiind ceade pe primulloc,respectiv 

cea cu pretul eel mai scazut. 

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta 

solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofetrantului a carui 

noua propunere financiara are pretul eel mai scazut. 

7.4 Modul de prezentare a ofertei. 

Oferta se va depune in plic sigilat cu mentiunea -,A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 

25.04.2019,0RA 9.00" , mentionandu-se totodata si obiectul contractului. 

Oferta va contine o Scrisoare de intentie(formularul10 anexat)si un opis al documentelor. 

Ofertele depuse dupa ora si data limita stabilita prin anuntul de publicitate se vor returna in plic 

inchis. 

7.5 Termenullimita de transmitere a ofertei. 

25.04.2019.,ora 9.00. 

8.0 lnformatii suplimentare. 

Ofertele se depun La secretariatul DAJ Suceava etaj 1 camera 2 din Bulevardul 1 Decembrie 1918 

nr.3, municipiul Suceava, judetul Suceava. 

Oferta va fi valabila pe o perioada de 30 zile de Ia termenullimita de primire a ofertei. 
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Formulare 

Formularul nr.l 

Denumire operator economic Nr. iregistrare .......... I Data .......... . 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 164 DIN LEGEA 
98/2016 

Catre, ................................ .......................................................................... ( denumirea ~i 
adresa DAJ Suceava) 

Subsernnatul, ( datele de identificare ), reprezentant 
1mputernicit al ( denumirea/numele si sediul/adresa si datele de 
identificare ale operatorului economic), in calitate de (se precizeaza 
calitatea operatorului economic care completeaza declaratia in raport cu participarea la a de 
achizitia directa avand ca obiect-------------------------------.cu termen de depunere a ofertelor 
la data de , organizata de DAJ Suceava, declar pe proprie 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals 
in declaratii, ~a cum este aceasta reglementata de art. 326 din Codul penal, ca nu ne aflam 
in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, respectiv nu am fost condarnnat prin hotarare definitiva a unei instante 
judecatoreOti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: 
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condarnnat; 
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile 
~i completarile ulterioare, ~i infractiuni assimilate infractiunilor de coruptie prevazute de 
art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ~i sanctionarea faptelor de 
coruptie, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condarnnat; 
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile 
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost 
condarnnat; 
d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 ~i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea ~i combaterea terorismului, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sau de 
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator 
economic a fost condamnat; 
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ~i 
sanctionarea spalarii banilor, precum ~i pentru instituirea unor masuri de prevenire ~i 
combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea 
terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care 
respectivul operator economic a fost condarnnat; 
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f) traficul ~i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modifidirile ~i completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale 
legislatiei penale a statului i:n care respectivul operator economic a fost condamnat; 
g) frauda, i:n sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

Inteleg ca i:n cazuli:n care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
i:ncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsuli:n declaratii. 

Data completarii, 

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnatura 
autorizata si stampila) 
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Formularul nr.2 

Denwnire operator economic Nr. lregistrare .......... I Data .......... . 

···························· ·· ································ 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 165 DIN LEGEA 
9812016 

Catre, 

··················································································································································· 
....................... (denwnirea ~i adresa DAJ Suceava) 

l.Subsemnatul, ( datele de identificare ), reprezentant 
lmputernicit al ( denwnirea/numele si sediulladresa si datele de 
identificare ale operatorului economic), In calitate de (se precizeaza 
calitatea operatorului economic care completeaza declaratia In raport cu participarea la a de 
achizitia directa avand ca obiect-------------------------------.cu termen de depunere a ofertelor 
la data de , organizata de DAJ Suceava, declar pe proprie 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals 
In declaratii, a~a cwn este aceasta reglementata de art. 326 din Codul penal ca nu ne aflam I 
incadram in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 9812016 privind 
achiziDiile publice. 
2. Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte In fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si 
confrrmarii declaratiilor, situatiilor si docwnentelor care lnsotesc oferta, orice informatii 
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de 
care dispunem. 
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa fumizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
contractante- DAJ Suceava, cu privire la orice aspect tehnic si financiar In legatura cu 
activitatea noastra. 
4. inteleg caIn cazulln care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
lncalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsulln declaratii. 

Data completarii, 

Operator economic ( denumirea operatorului economic), 
(nwne semnatar, semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul nr.3 

Denumire operator economic Nr. iregistrare ..... .... . I Data .......... . 

······················································ ········ 

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART. 167 DIN LEGEA 
98/2016 

Catre, 
..................................................................................................... .............................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( denumirea ~i adresa /)../J,J-') 

1.Subsernnatul, ( datele de identificare ), reprezentant 
imputernicit al (denumirea/numele si sediuVadresa si datele de 
identificare ale operatorului economic), in calitate de (se precizeaza 
calitatea operatorului economic care completeaza declaratia !n raport cu participarea la 
achizitia directa avand ca obiect-------------------------------.cu termen de depunere a ofertelor 
la data de , organizata de DAJ Suceava, declar pe proprie 
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura ~i a sanctiunilor aplicate faptei de fals 
in declaratii, a~a cum este aceasta reglementata de art. 326 din Codul penal ca nu ne aflam 
in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, respectiv ca: 
a) nu am incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice; 
b) nu ne aflam !n procedura insolventei sau !n lichidare, !n supraveghere judiciara sau !n 
incetarea activitatii; 
c) nu am comis o abatere profesionala grava care !i pune !n discutie integritatea; 
d) nu am !ncheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei 
in cadrul sau in legatura cu procedura !n cauza; 
e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese !n cadrul sau !n legatura cu procedura !n 
cauza; 
f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de achizitie si nu am condus la o 
distorsionare a concurentei; 
g) nu am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ne reveneau !n cadrul 
unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract 
de concesiune !ncheiate anterior, iar aceste !ncalcari nu au dus la !ncetarea respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile; 
h) nu am trimis declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii; 
i) nu am incercat sa influentam !n mod nelegal procesul decizional al autoritatii 

contractante sau sa obtinem informatii confidentiale. 
2. Subsernnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si 
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care !nsotesc oferta, orice informatii 
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de 
care dispunem. 
3. Subsernnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
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contractante- DAJ Suceava, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu 
activitatea noastra. 
4. lnteleg cain cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data completarii, 

Operator economic ( denumirea operatorului economic), 
(nume semnatar, semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul nr.4 

Denwnire operator economic Nr. iregistrare .......... I Data .......... . 

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice 

1. Subsemnatul, ( datele de identificare ), reprezentant 
imputernicit al ( denwnirea/numele si sediul/adresa si datele de 
identificare ale operatorului economic), in calitate de (se precizeaza 
calitatea operatorului economic care completeaza declaratia) in raport cu participarea la 
achizitia directa avand ca obiect-------------------------------.cu termen de depunere a 
ofertelor la data de , organizata de DAJ Suceava,declar pe 
propria raspundere sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica ~i sub 
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte pub lice, ca nu rna aflu in situatia prevazuta la 
art.59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile pub lice, respectiv membrii din cadrul 
consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ori asociatii acesteia, 
nu sunt sotfsotie, rude sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv nu se afla in relatii 
comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante Directia 
pentru Agricultura Judeteana Suceava, in ceea ce priveste organizarea, derularea si 
finalizarea procedurii de achizitie mentionati in lista de mai jos: 
Lista persoanelor ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la 
organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire: 
1.Dutu Haralampie-Director executiv 
2.Pricop Silviu-Bogdan-Director executiv adjunct 
3.Ungureanu Monica-Cordonator compartiment 
4. Panduru Niculina- consilier superior 
5. Matei Catalin -consilier superior 
6. Zegrean Elena-consilier superior 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte in fiecare detaliu ~i 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii ~i 
confrrmarii declaratiilor orice docwnente doveditoare de care dispunem. 
Inteleg cain cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

Data completarii, 

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semniiturii 
autorizatii si stampila) 
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Formularul nr. 5 

Denumire operator economic Nr. !registrare .......... I Data .......... . 

······························································ 

DECLARA TIE PRIVIND LIST A PRINCIP ALELOR PRESTARI DE SERVICII IN 
UL TIMII 3 ANI 

Subsernnatul, reprezentant !mputemicit al ............................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa operatoru/ui economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals !n acte publice, ca datele prezentate !n tabelul anexat sunt reale. 
Subsernnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete ~i corecte !n fiecare detaliu ~i 
!nteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, !n scopul verificarii ~i confirmarii 
declaratiilor, situatiilor ~i documentelor care !nsotesc oferta, orice informatii suplimentare !n 
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
Subsernnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai 
........................................................................... ( denumirea si adresa autoritatii contractante) 
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
Prezenta declaratie este valabila pana la data de 
............................................................... ( se precizeaza data expirarii perioadei de 
valabilitate a ofertei) 

Nr. Obiectul Denumirea/numele Calitatea Pretul total Pro cent Perioada de 
Crt. 

0 

1 

2 

contractului beneficiarului/clientului furnizorului*) al !ndeplinit de derulare* *) 
Adresa contractului furnizor 

% 

1 2 3 4 5 

*) Se precizeaza calitatea !n care a participat la !ndeplinirea contractului care poate fide: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie ); contractant asociat, 
subcontractant. 
**)Se va preciza perioada de !ncepere ~ide finalizare a livrarii 
Data ..................................... . 
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Reprezentant legal operator economic ......... ....... ................. ...... ... ............. (nume, prenume, 
semnatura, ~tampil 

Formularul nr. 6 

Denumire operator economic Nr. iregistrare ........ .. I Data .......... . 

······························································ 

FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICA 
Matricea de conformitate 

Nr. 
crt. 

Cerintele minime 
solicitate in cadrul 
procedurii 

Conformitate 
DAINU 

Note, remarci 
Raspuns cerinte 
( specificatii 
ofertate)** 

( daca este cazul) 

Data 1 __ 1 __ ..................... ....................................................... ... , (nume, 
prenume ~i semnatura), L.S. 

in calitate de __________ , legal autorizat sa semnez oferta pentru ~i in 
numele ( denumirea/numele operatorului economic) 

Formularul nr. 7 

Denumire operator economic Nr. iregistrare .... ...... I Data ........ .. . 

DECLARATIE PRIVIND ACCEPT AREA CLAUZELOR CONTRACTUALE 

OBIECTUL CONTRACTULUI: Servicii de ...................... .................. . 

Subsemnatul, . . .. .. . . ............. (nume si prenume) reprezentant imputemicit al 
............... . ..... . ... .. ( denumirea I numele si sediul I adresa ofertantului), declar in 

nume propriu sau in numele asocierii ( daca este cazul) ca: 
- ne insusim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta: 

Data completarii: .. ........................ .. 
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Operator economic ( denumirea operatorului economic), 
(nume semnatar, semnatura autorizata si stampila) 

Formularul nr. 8 

Denumire operator economic Nr. iregistrare .... ...... I Data .......... . 

DECLARATIE PRIVIND RESPECT AREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA 
CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECTIA MUNCH 

Subsemnat(ul)la .......... . ........ . ... .. ...... . .. . .. (nume si prenume in clara persoanei 
autorizate) reprezentant legal al ... . .......... .. . . ... . . .. . ....... . ( denumirea ofertantului), 
participant la achizitia directa a contractului pentru achizitia de ...................... ........ , 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals ~i uz de fals in 
declaratii, urmatoarele: - la intocmirea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la 
conditiile de munca si de protectia muncii; - pe parcursul indeplinirii contractului se vor 
respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, in 
vigoare la nivel national, pentru tot personalul angajat in executia contractului. 

Data completarii ......... . . . 

Ofertant ................ .. . . .. ... . .. . .. .. (Semnatura autorizata) 

Formularul nr. 9 

Denumire operator economic Nr. iregistrare .. .. ..... . I Data ... .. .. .. . . 

FORMULAR DE OFERTA 
Catre: ................................. ....... ... ... ... .. .............. .. ..... ......... . . 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul(tii), reprezentant(ti) ai ofertantului 
_______ ( denumirea/numele ofertantului) maine ofer(im) ca, in conformitate cu 
prevederile ~i cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam 
................................................ .......... ( denumire servicii ofertate ), pentru suma total a 
de ................ .lei tara TVA, (suma in litere ~i in cifre, precum ~i moneda ofertei)din care: 
pentru anul2019 suma de . . .. ... . .... lei fara TVA si pentru anul2020 suma de .... .lei fara 
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TVA, platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in 
valoare de ........... .................. (suma in litere ~i in cifre),din care: ... .lei pentru anul2019 si 
..... .lei pentru anul2020. , conform preturilor unitare detaliate in centralizatorul de preturi 
anexat la prezentul formular de oferta, pe baza carora se va stabili valoarea totala a 
contractului, platibila dupa receptia serviciilor. 
2. MaiNe angajam ca, in cazulin care oferta mea/noastra este stabilita ca~tigatoare, sa 
prestez/prestam serviciile din anexa, in graficul de timp solicitat de autoritatea contractanta 
(se va indica Anexa la formular); 
3. MaiNe angajez/angajam sa mentin(em) aceasta oferta valabila pentru o durata de 
--------=---=----:---:---:-:- zile ( durata in litere ~i cifre ), respectiv pana la data de 

(ziua/luna/anul) ~i ea va ramane obligatorie pentru mine/noi ~i poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
5. Pana la incheierea ~i semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna 
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta mea/noastra este acceptata ca 
fiind c~tigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
6.lnfelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta 
primita. 

Data __ / __ / __ .... .......... .... ....................... ......... ............................. , (nume, 
prenume ~i semnatura), L.S. 

in calitate de , legal autorizat sa semnez oferta pentru ~i in 
-------------------~ 

numele ( denumirea/numele operatorului economic) 
Denumire operator economic Nr. iregistrare .......... I Data ....... ... . 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

Pretul ofertei cuprinde toata gama de servicii care fac obiectul achizitiei, precum si orice 
alte cheltuieli suplimentare pentru realizarea si prestarea serviciilor 

Nr.crt Denumire servicii Cantitate/UM Pret unitar Pret total oferta 
(lei fara (lei fara TV A) 

TVA/ora) (col2x nr.or~ 
1 Servicii de paza Ia 

obiectivul : .... (confonn 
2040 ore caietului de sarcini) ... in anul 

201~ana Ia 31.12. 
Servicii de paza Ia 

2 
obiectivul: .. .. (conform 

caietului de sarcini) .. . pentru 
primele 4 luni ale anului 996 ore 

2020,p_ana Ia 30.04. 

Total 

Data I I ................................................................. ..... ....... .. , (nume, ------
prenume ~i semnatura), L.S. 
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in calitate de __________ , legal autorizat sa semnez oferta pentru ~i in 
numele ( denumirea/numele operatorului economic) 
Formularul nr. 10 

Denumire operator economic Nr. iregistrare .... .... .. I Data .......... . 

········································· ····················· 

SCRISOARE DE INTENTIE 

Catre, 

....................... (denumirea ~i adresa DAJ Suceava) 

Referitor la anuntul nr ........... . din data ................. , publicat in ................................ , noi S.C. 
_______ (denumire operator economic), cu sediul in .............................................. , 
cod fiscal .................... . , nr. telefon .... .. .... .... ....... , nr. fax .......................... ,email: 
..................................... , ne exprimam intentia de a participa, in calitate de ofertant, la 
achizitia publica directa in vederea incheierii contractului 

Data ..................................... . 

Reprezentant legal operator economic ....................................................... (nume, prenume, 

semnatura, ~tampila) 
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MODEL CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII 
Nr ............. I ..................... . 

Parti: 

................................................................................................................................................... 

............................................................................................. 

si 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA SUCEA VA- persoana juridica 
romanii, denumita 1n continuare ,Beneficiar", cu sediul social in mun. Suceava, B-dul 1 
Decembrie 1918 nr 3jud. Suceava, CUI 37309510, cont . . . . . 
RO ...................................................... , deschis la Trezorena mumctpmlm Suceava, 
reprezentata de catre Dutu Haralampie-director executiv 

Au convenit ~i au semnat fara rezerva urmatorul contract de prestari servicii. 

Art. I DEFINITII $1 INTERPRET ARE 

1. ,Obiectiv (locatie)" 1nseamna spatiul detinut ~i delimitat de catre Beneficiar sau orice alt 
spatiu, ~a cum va fi indicat de catre Beneficiar Prestatorului prin prezentul contract. 
Modificarea sau completarea de locatii nu poate fi facuta decat prin act aditional ~i prin 
modificarea planului de paza. 
2. ,Plan de paza" reprezinta documentul operativ 1ntocmit de Beneficiar 1n colaborare cu 
Prestatorul, cu respectarea cerintelor Legii nr. 333/2003 si a HG nr. 301/2012, privind paza 
obiectivelor, bunurilor ~i valorilor ~i protectia persoanelor ~i a precizarilor Inspectoratului 
General al Politiei Romane, ~i avizat de catre organele de politie competente teritorial. 
Planul de paza constituie anexa la prezentul contract din momentul avizarii lui de catre 
organele de politie ~i continutullui este obligatoriu pentru Pfirti (Anexa nr.1) 
3. "Personal de paza" 1nseamna prepusul Prestatorului (~ef obiectiv, agent de paza, 
dispecer, ~eftura, ~ef schimb, ~ef echipa) care areca sarcini asigurarea pazei, protectiei, 
interventiei ~i/sau monitorizarea sistemelor de alarmare instalate la Locatia Beneficiarului 
din dispeceratullocal. 
4. "~ef tura" inseamna prepusul Prestatorului care are ca sarcini coordonarea activitatii 
personalului de paza pe un schimb. 
5. "~ef de obiectiv" 1nseamna prepusul Prestatorului care are ca sarcini coordonarea 
activitatii personalului de paza la un obiectiv sau grup de obiective. 
6. "Servicii de paza" 1nseamna totalitatea activitatiilor pe care le desfa~oara personalul de 
paza apaqinand Prestatorului la locatia apartinand Beneficiarului 1n conformitate cu 
prevederile cuprinse 1n Planul de paza ~i 1n prezentul contract. 
7. "Post de paza" reprezinta locul, zona sau directia din obiectiv 1n care un agent paza sau 
mai multi, executa serviciul1n baza unui consemn general ~i a unuia particular, 1nscrise 1n 
planul de paza. Postul de paza trebuie sa fie delimitat clar sub aspectul responsabilitatilor ~i 
sa fie dotat potrivit acestora, pentru ca, personalul de paza sa poata 1ndeplini sarcinile ce-i 
revin 1n conditii normale de lucru. 
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8. "Paguba"- inseamna orice pierdere sau dauna suferita de catre Beneficiar, ivita sau 
cauzata prin neglijenta, nerespectarea sarcinilor sau alte actiuni nejuste sau omisiune 
(inclusiv orice actiune nejusta intentionata sau omisiune ~i orice incalcare a oricarui termen 
al acestui contract), de catre Prestator, angajatii sai sau personalul de paza pe parcursul 
executarii obligatiilor sale potrivit acestui contract in locatia care face obiectul contractului. 

9. ,Riscuri neacoperite" sunt considerate urmatoarele acte: 
a) Act terorist inseamna ~i se refera la orice act, inclusiv, tara a se limita la 

folosirea foqei sau a violentei ~i/sau amenintarea cu folosirea acestora, venita din partea 
unei persoane sau unui/unor grup(uri) de persoane, daca acestea actioneaza in numele ori in 
legatura cu organizatii sau guveme, savar~ite in scopuri politice, religioase, ideologice sau 
scopuri similare, inclusiv cu intentia de a influenta orice guvem ~i/sau de a crea o stare de 
panica asupra opiniei pub lice; 

b) Contaminare biologicii sau chimicii inseamna contaminarea, otdi.virea sau 
impiedicarea ~i/sau limitarea folosintei unor bunuri datorita efectelor produse de 
substantele biologice sau chimice. 

c) Virus informatic inseamna ~i se ref era la o serie de instructiuni ~i cod uri 
deformatoare, periculoase sau neautorizate, inclusiv o serie de instructiuni sau coduri 
introduse cu rea-vointa, in mod programat sau in alt mod, ce se propaga in sistemul unui 
calculator sau intr-o retea de orice natura. 

d) Date in format electronic inseamna ~i se refera la fapte, concepte ~i informatii 
transformate intr-un format ce poate fi utilizat pentru comunicatii, interpretare sau procesate 
prin intermediul echipamentelor electronice ~i electromecanice de procesare a datelor sau 
prin intermediul echipamentelor controlate electronic ~i includ programe si alte tipuri de 
instructiuni codificate pentru procesarea ~i manipularea datelor, sau pentru directionarea ~i 
operarea unor astfel de echipamente. 

e) Rise nuclear inseamna ~i se refera la radiatii ionizante sau contaminarea 
radioactiva datorata combustibilului nuclear sau de~eurilor nucleare ori aprinderii 
combustibilului nuclear, explozibilului radioactiv sau altor proprietati cu grad de rise ale 
unui ansamblu nuclear sau component nuclear al acestuia. 

f) Intenfiile Beneficiarului, in legatura cu: prejudiciile cu caracter punitiv, 
intreruperile de activitate, beneficiul nerealizat, pierdere a contractelor cu clientii, a 
veniturilor sau a economiilor anticipate, ori alte prejudicii indirecte sau consecutive suferite 
de catre Beneficiar, daca cele enumerate nu sunt din vina Prestatorului. 
10. Clauzele prezentului contract, in cazul unor neintelegeri cu privire la sensul unora 
dintre ele, vor fi interpretate in conformitate cu prevederile legii romane. 

Art. II OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prestatorul va asigura cu paza umana imobilul situat in municipiul Suceava, Bulevardul 1 
Decembrie 1918 nr.3,jud Suceava cu un dispozitiv compus dintr-un post de paza cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003, a HG nr. 301/2012, a prezentului contract, a 
Specificatiilor tehnice, a Planului de paza ~i a oricaror prevederi legale, astfel: 

1 post permanent cu program de 12 ore/zi, 5 zile pe saptamana de luni pana 
vineri, intre orele 7.00-19.00; 

Orice modificare a structurii dispozitivului de paza dupa instalarea acestuia se va face in 
baza cererii Beneficiarului, cerere ce trebuie inaintata cu eel putin 3 zile inainte de data 
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cand se doreste intrarea in vigoare a acesteia, prin act aditionalla prezentul contract ~i prin 
modificarea planului de paza. 

Art. III DURATA CONTRACTULUI 

Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.05.2019 ~i este valabil pana la data de 
31.12.2019,cu posibilitate de prelumgirepentru primele 4 luni ale anului 2020. 
A vand in vedere faptul ca serviciile de paza sunt servicii cu caracter de regularitate, acestea 
pot fi suplimentate prin incheierea de acte aditionale. Prelungirea contractului initial nu 
poate dep~i o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia. 

Art. IV PRETUL CONTRACTULUI 

1. Beneficiarul va plati pentru serviciile de paza executate, astfel: 

............. RON/ora/post, la care se adauga TV A; 

2. In cazulin care, la solicitarea Beneficiarului, se va suplimenta numarul posturilor de 
paza in cadrul dispozitivului, sau pentru actiuni temporare, tariful pentru aceste 
posturi nu va depasi tariful mentionat la punctul 1. 

3. Pretul contractului se poate ajusta in functie de modificarile legislative privind 
salariul minim pe economie. 

Art. V MODALITATI DE PLATA 

1. Beneficiarul va achita contravaloarea serviciilor efectuate de Prestator in baza 
prezentului Contract, in termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii, ulterior 

t . . " tul F tur fi . ~ d t t . recep tel, m con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ac a va 1 emtsa e pres a or m 
prima zi a lunii urmatoare, pentru serviciile prestate pana la acea data. 

2. Beneficiarul va notifica Prestatorului in termen de 3 (trei) zile de la primirea facturii, 
eventualele obiectii legate de aceasta. 

Art. VI PENALITATI 

1. Pentru mtarzierea platii sau neplata in totalitate a contravalorii contractuale conform 
art. V, Beneficiarul va plati o penalizare de 0,03% din valoarea totala neachitata la termenul 
scadent aplicabila pentru fiecare zi de intarziere a platii, incepand cu prima zi lucratoare 
urmatoarei date scadente, in cazulin care paqile contractante nu convin prin intelegere 
amiabila altfel. Beneficiarul va fide drept in intarziere in ceea ce prive~te obligatia de plata. 

2. Daca plata sau neplata ei in totalitate intarzie mai mult de 30 de zile de la data primirii 
facturii, Prestatorul i~i rezerva dreptul de a rezilia contractu!. 

3. Pentru acoperirea pagubelor, Prestatorul dispune de polita de asigurare incheiata cu 

4. Eventualele pagube produse de Prestator vor fi constatate de o comisie mixta a 
Paqilor din contract ~i in prezenta organelor competente pentru a putea fi despagubiti de 
asigurator.In cazul disparitiei bunurilor din culpa exclusiva a Prestatorului, Beneficiarul va 
fi despagubit cu valoarea de inventar a bunurilor. 

5. In cazulin care din culpa sa exclusiva, Prestatorul nu isi indelineste obligatiile 
asumate prin contract, Beneficiarul va percepe penalitati de intarziere de 0,03%/zi din 
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valoarea prestatiei neefectuate sau efectuata cu intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor contractuale. 

Art. VII OBLIGATIILE PARTILOR 

1. PRESTATORUL 
1.1 Va inspecta obiectivul inainte de preluarea acestuia in paza, in vederea obttinerii datelor 
si informatiilor necesare intocmirii Planului de paza. 
1.2 Participa la intocmirea, impreuna cu Beneficiarul, a Planului de paza al obiectivului ~i, 
la solicitarea Beneficiarului, asigura predarea lui pentru avizare la organele de politie 
competente teritorial. 
1.3 Va executa serviciile de paza numai cu personal calificat ~i atestat in conditiile Legii nr. 
333/2003 si a HG nr. 301/2012, dotat ~i echipat in conformitate cu nevoile reale, specifice 
fiecarui post in parte. 
1.4 Va executa pe toata durata contractului serviciile prevazute in prezentul Contract, cu 
numarul de agenti stabiliti ~i in conformitate cu Planul de paza al obiectivului. 
1.5 Va asigura Beneficiarului, flexibilitatea numarului de agenti in plus sau minus, in 
functie de solicitarea acestuia in scris ~i cu incheierea unor acte aditionale la contract. 
1.6 Modificarile avand ca obiect numarul de posturi, dispunerea acestora sau consemnele, 
vor fi mentionate ~i in Planul de paza, ce va fi modificat corespunzator. 
1. 7 Modificarea structurii personalului de paza se va face numai cu acordul scris al 
reprezentantului autorizat al Beneficiarului. 
1.8 Va asigura agentilor de paza echipamentul de lucru ~i protectie necesar, avizat de catre 
organele de politie, in conformitate cu planul de paza ~i prevederile Legii securitatii ~i 
sanatatii in munca. 
1.9 Va asigura instruirea permanenta a agentilor de paza, in conformitate cu prevederile 
legale, cu specificul activitatii ce urmeaza sa o desla.~oare in obiectiv ~i a planurilor proprii 
de pregatire. 
1.10 Va respecta prin personalul de paza care lucreaza in fiecare obiectiv in parte, 
prevederile Regulamentului Intern al Beneficiarului. Dovada luarii la cuno~tinta, de catre 
Prestator, a dispozitiilor Regulamentului Intern al Beneficiarului, se face prin semnarea 
Extrasului din Regulamentul Intern al Beneficiarului de catre reprezentantul autorizat al 
Prestatorului ~i de catre fiecare agent al Prestatorului care presteaza servicii pentru 
Beneficiar in baza prezentului Contract. In cazul in care prin reglementari sau dispozitii 
interne ale Beneficiarului se incalca prevederi ale planului de paza sau dispozitii legale 
imperative, acestea din urma vor prevala. 
1.11 Va garanta pastrarea de catre prepu~ii sai, a confidentialitatii activitatilor 
Beneficiarului, in caz contrar va suporta eventualele prejudicii aduse acestuia, ce vor fi 
stabilite pe cale amiabila sau dupa caz, de catre instantele de judecata. 
1.12 Va controla modul in care personalul din dispozitivul de paza executa serviciul ~i va 
lua masuri de remediere a neajunsurilor constatate. 
1.13 Va anunta in mod operativ orice eveniment produs in interiorul obiectivului. 
1.14 Va lua masuri de remediere a neajunsurilor constatate de Beneficiar. La cererea 
Beneficiarului, aceste masuri vor fi comunicate imediat in scris. 
1.15 Va intocmi un raport referitor la activitatea desfasurata, raport care va contine 
evenimentele/incidentele constatate pe parcursul desla.~urarii controalelor in obiectiv ~i va 
face recomandari, cu privire la securitatea Locatiei. Prestatorul va aduce la cuno~tinta 
Beneficiarului, in scris, subliniind caracterul urgent alluarii masurilor, orice situatie ce 
poate constitui o amenintare la securitatea Beneficiarului. 
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1.16 Va respecta prevederile Conventiei de securitate ~i sanatate in munca ~i situatii de 
urgenta incheiata intre paqi, care se va anexa la momentul incheierii contractului. 
1.17 Va despagubi pe Beneficiar pentru orice paguba dovedita, suferita de catre Beneficiar, 
cauzata in mod direct de neglijenta, incorectitudinea, omisiunea, necinstea sau 
complicitatea prepusilor Prestatorului. 
1.18 Va adopta o atitudine defensiva in rezolvarea situatiilor conflictuale, cu exceptia 
cazurilor de legitima aparare prevazute de lege si ale incercarilor de fortare a dispozitivului 
de paza, situatii in care va adopta o atitudine corespunzatoare. 
1.19 Va legitima toate persoanele care solicita accesul in perimetrul protejat si 
supravegheat; 
1.20 Se va supune controalelor anuntate sau inopinate ale Beneficiarului in scopul 
verificarii modului de indeplinire de catre Prestator a obligatiilor prevazute in prezentul 
contract; 
1.21 Va inlocui agentii de paza aflati in serviciu, la cererea temeinic intemeiata a 
achizitorului. 

2. BENEFICIARUL 

2.1 Va plati integralla termenul prevazut la Art.V, contravaloarea serviciilor prestate. 
2.2 Va asigura Prestatorului toate conditiile pentru ca reprezentantii sai sa efectueze auditul 
de securitate la obiectiv inainte de instalarea dispozitivului de paza ~i sa stabileasca de 
comun acord sistemul de paza eel mai potrivit ~i eficient. 
2.3 Va coordona activitatea pentru elaborarea planului de paza la obiectiv ~i va organiza 
activitatea pentru depunerea acestuia la organul de politie competent teritorial, in vederea 
avizarii. 
2.4 Va asigura toate amenajarile tehnice ~i conditiile necesare desla~urarii in conditiuni 
corespunzatoare a serviciului de paza- adapostirea personalului de paza, pastrarea 
documentelor operative in siguranta, echipamente de incalzire, sursa de energie electrica 
pentru iluminat ~i incarcarea acumulatorilor, sursa de apa, acces la grupul sanitar, iluminat 
perimetral ~i zonal eficient. 
2.5 Va numi o persoana autorizata care sa asigure permanent relatiile contractuale cu 
Prestatorul ~i toate celelalte relatii informationale necesare desla~urarii cu eficienta a 
activitatilor de paza siva asigura instructiunile privind modul de acces in obiectiv, controlul 
persoanelor si autovehiculelor, a documentelor pe baza carora pot fi introduse/scoase din 
obiectiv produse, materiale sau orice alte bunuri ale beneficiarului. 
2.6 Va instrui personalul propriu privitor la cunoa~terea prevederilor planului de paza, a 
procedurilor de acces stabilite ~i a celor de armare ~i dezarmare a sistemelor tehnice 
antiefractie din obiectiv ~iva pretinde ca acestea sa fie respectate lara exceptii. 
2.7 Va raspunde pentru faptele angajatiilor sai daca acestea sunt de natura sa impiedice sau 
sa influenteze negativ indeplinirea obligatiilor de serviciu de catre personalul Prestatorului 
caz in care Prestatorul nu va fi responsabil pentru orice pierdere cauzata Beneficiarului. 
2.8 Va comunica Prestatorului modificarile relevante aduse structurii locatiilor, activitatilor 
~i amenajarilor interioare ~i exterioare aflate in incinta acestora. In termen de 48 de ore de la 
data primirii comunicarii, partile se vor intalni ~i vor stabili daca ~i masura in care aceste 
modificari pot afecta functionarea optima a sistemului de securitate ~i vor elabora, in acela~i 
termen, un plan de solutii care sa permita asigurarea pazei in noile conditii. 
2.9 Va analiza impreuna cu Prestatorul orice eveniment produs ce prezinta o amenintare 
reala pentru siguranta persoanelor sau pentru integritatea bunurilor aflate in incinta 
obiectivului. Va asigura, in eel mai scurt timp posibil, prezenta unui reprezentant al sau, in 
cazul producerii unor evenimente la obiectiv. 
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2.10 Va semnala imediat Prestatorului orice deficienta constatata, pentru luarea masurilor 
de remediere de urgenta a acestora. 
2.11 Va desemna persoanele cu drept de control asupra modului de indeplinire a obligatiilor 
de serviciu de catre Prestator, conform prevederilor Planului de paza. Aceste persoane vor fi 
comunicate ~i Prestatorului. 
2.12 Va asigura in timp util toate informatiile (inclusiv cele referitoare la eventuala 
existenta a unor materiale daunatoare sanatatii) ~i documentele necesare in mod rezonabil 
pentru a permite Prestatorului sa execute serviciile de paza. Beneficiarul garanteaza ca toate 
informatiile dezvaluite sau ce vor fi dezvaluite Prestatorului sunt adevarate, corecte ~i nu 
indue in eroare asupra nici unui aspect relevant pentru prestarea serviciilor conform 
prezentului contract. Prestatorul se va baza in executarea serviciilor de paza pe informatiile 
furnizate de Beneficiar ~i nu va verifica in mod independent corectitudinea ~i caracterul 
complet al oricarei informatii oferite de catre Beneficiar. Beneficiarul va raspunde ~ide 
informarea Prestatorului in legatura cu orice modificari asupra informatiilor oferite initial. 
2.13 Va informa Prestatorul, inainte de inceperea prestarii serviciilor, cu privire la 
eventuala existenta a unor materiale daunatoare sanatatii, garantand ca aceste materiale nu 
sunt depozitate in locurile in care i~i desra~oara activitatea angajatii Prestatorului. 
2.14 Va lua la cuno~tinta recomandarile de securitate (daca exista) ±acute in scris de catre 
Prestator in legatura cu executarea serviciilor de paza. Recomandarile de securitate 
exprimate in scris de catre Prestator au valoare informativa pentru Beneficiar, indeplinirea 
sau neindeplinirea acestor recomandari fiind exclusiv optiunea Beneficiarului. Cu toate 
acestea, Prestatorul nu va fi considerat responsabil in situatia in care producerea unui 
eveniment sau incident are drept cauza directa nerespectare de catre Beneficiar a 
recomandarilor facute in scris de catre Prestator. 
2.15In situatia in care se creaza o pierdere, vatamare, cheltuiala suplimentara sau un 
prejudiciu Beneficiarului din culpa exclusiva a angajatilor Prestatorului, Beneficiarul, in 
urma unei investigatii realizate in comun cu Prestatorul, va determina gradul de 
responsabilitate al celor implicati ~i va lua masurile necesare pentru sanctionarea 
persoanelor vinovate de producerea prejudiciului. In situatia in care, in urma investigatiei, 
se constata culpa angajatilor Prestatorului, Beneficiarul are dreptul de a solicita 
Prestatorului inlaturarea agentului responsabil de cauzarea prejudiciului. Prestatorulll va 
despagubi pe Beneficiar pentru daunele suferite, proportional cu culpa acestuia. 
2.16 Va sesiza in maxim 48 ore eventuale evenimente ce au produs daune in paguba sa din 
culpa Prestatorului, si va pune la dispozitia Prestatorului, in term en de 10 zile de la data 
constatarii prejudiciului, toate documentele ce fac dovada existentei ~i intinderii 
prejudiciului. 

Art. VIII RECEPTIE SI VERIFICARI 

8.1 Achizitorul are dreptul de a verifica serviciile prestate, la sfarsitul fiecarei luni, pentru a 
stabili conformitatea lor cu prevederile din specificatiile tehnice cuprinse in caietul de 
sarcini si propunerea tehnica. Rezultatele verifidirilor se consemneaza in procesul-verbal de 
receptie semnat de ambele parti. 
8.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, in scris, orice plangere sau 
reclamatie ce apare in timpul derularii contractului. La primirea unei astfel de notificari, 
prestatorul are obligatia de a remedia orice deficienDa in termenul comunicat, lara costuri 
suplimentare pentru achizitor. 

Art. IX FORT A MAJORA 
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9.1 Oricare dintre Pfu1i nu va raspunde in cazulin care executarea cu intarziere sau 
neindeplinirea obligatiilor este cauzata de imprejurari independente de vointa acestora, 
inclusiv, f'ara a se limita la acestea, incendii, inundatii, alte evenimente imprevizibile, acte 
sau reglementari ale oricarei autoritati publice nationale sau supranationale, razboi, 
manifestatii sau greve. 
9.2 Paqile contractante nu au dreptul sa ceara penalizari sau compensatii ca urmare a 
neindeplinirii obligatiilor pentru perioada de timp cat dureaza cazul de forta majora. 

Art. X iNCETAREA CONTRACTULUI 

10.1 Contractulinceteaza de drept la expirarea duratei prevazute la Art. III. 
10.2 Oricare dintre Parti poate denunta unilateral contractu! inainte de expirarea duratei 
acestuia, prin transmiterea unei notificari scrise celeilalte Parti, cu eel putin 15 zile inainte 
de data la care se doreste incetarea contractului. 
10.3Incetarea contractului in conformitate cu prevederile prezentului articol, nu va 
influenta, in orice mod, executarea obligatiilor scadente intre Paqi. 
10.4 Rezilierea contractului va opera de drept, :f'ara a mai fi necesara punerea in intarziere a 
prestatorului, fiira incuviintarea vreunei instante de judecata si :f'ara a mai fi necesara 
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si se va comunica in scris prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire daca prestatorul nu isi indeplineste si nu respecta 
obligatiile prevazute la art. VII pet. 1-1.18 din prezentul contract. 

Art. XI NOTIFICARI 

11.1 Toate notificarile, scrisorile, cererile, sau alte comunicari care se efectueaza in temeiul 
acestui Contract vor fi efectuate in scris in limba romana. 
11.2 Toate notificarile, scrisorile, cererile sau alte comunicari vor fi transmise Paqii careia 
1i sunt adresate prin scrisoare recomandata - cu confirmare de primire sau prin fax la adresa 
sau numarul de fax al Partii prevazut in contract, sau in cazul vreunei modificari, la adresa 
sau numarul de fax comunicate celeilalte Pfu1i cu respectarea prevederilor prezentei 
sectiuni. Paqile se obliga sa-~i notifice reciproc imediat orice schimbare de adresa sau de 
numar de fax, in caz contrar, considerandu-se ca notificarea/ scrisoarea/ cererea/ 
comunicarea a fost trimisa in mod valabilla vechea adresa/numar de fax. 
11.3 0 notificare, scrisoare, cerere sau alta comunicare va fi considerata ca fiind transmisa 
la data mentionata pe mandatul po~tal, daca a fost efectuata prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire ~i la data mentionata pe raportul de confirmare generat de fax (acesta 
pastrandu-se de catre Partea expeditoare ~i fiind predata destinatarului la cerere, daca a fost 
transmisa prin fax.). 

Art. XII LEGEA APLICABILA ~I SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
12.1 Prezentul contract este guvemat ~i interpretat in conformitate cu legea romana. 
12.2 Litigiile referitoare la validitatea sau rezultate din interpretarea, executarea sau 
incetarea acestui contract vor fi inaintate spre solutionare instantei de judecata competente. 

Art. XIII MODIFICARI SI AMENDAMENTE 
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13.1 Modificarea contractului de achizitie publicain cursul perioadeisale de valabilitate se 
face in conditiileprevazute in legislatiaachizitiilor publice prin act aditionalla prezentul 
contract. 

Art. XIV CLAUZE FINALE 
14.1 DaCii orice termen, clauza sau conditie din prezentul contract sau aplicarea acestora 
pentru orice persoana sau situatie este, 1n orice masura, nula sau inaplicabila, restul acestui 
contract sau aplicarea termenului, clauzei sau conditiei unor persoane sau situatii, altele 
decat cele 1n raport cu care sunt nule sau inaplicabile, nu vor fi afectate, iar fiecare termen, 
clauza sau conditie din prezentul contract va fi valabila si aplicabila 1n totalitate, 1n masura 
maxima permisa de lege. 
14.2 Prezentul Contract va putea fi modificat numai prin 1ncheierea in scris a unui act 
aditional de catre Paqi. 
14.3 Urmatoarele documente sunt anexate si fac parte integranta din prezentul contract: 

• Anexa 2 - Caietul de sarcini; 
• Anexa 3 - Propunerea tehnicii. ; 
• Anexa 4 - Propunerea financiarii; 
• Acte aditionale incheiate 

Prezentul contract a fost 1ncheiat astazi .......... ...... ..... , 1n 2 ( doua) exemplare, cate unul 
pentru fiecare parte. 

PRESTA TOR BENEFICIAR 

DAJ Suceava. 

Director Executiv 
Dutu Haralampie 

Director executiv adjunct 

Pricop Silvio Bogdan 

Coordonator compartiment 

finaciar contabilitate 

vizat CFPP 
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FUNCTIE PERSOANA 
NUME ~I PRENUME 

DATA 
OBSERVATII SE~ATURA AVIZATOARE AVIZARE 

Director Executiv Dutu Haralampie 22.04.2019 tl.o?.tJ,?.&Ji~ _pj/1,/_ 
f /X-/ -/ 

Director executiv adjunct Pricop Silviu Bogdan 22.04.2019 2...2 . ~~ . 'U, O't ~i .. L 

Coordonator compartiment 
financiar contabilitate,resurse Ungureanu Monica 22.04.2019 l~ . 04 f},C 10 ( b umanae si achizitii publice 

FUNCTIE PERSOANA CARE A 
NUME ~I PRENUME 

DATA 
OBSERVATII SEMNATURA 

INTOCMIT INTOCMIRE 
" 

Consilier Superior Zegrean Elena 22.04.2019 ~ 
-.r 
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DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA SUCEA VA 
Bdul. 1 Decembrie 1918 nr3, cod 720262, Suceava, ROMANIA 

Tel.: 0230-511039, Fax: 0230-511040 
e-mail: dadrsv@madr.ro 

Nr3~.f..~ .. din .RR.tf.t: .. ~.Q/.S 

ANUNT ACHIZITIE 

Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava, in calitate de autoritate contractanta 
intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa, servicii de paza si protectie, cod CPV 
79713000-5 pentru obiectivul situat in mun. Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr.3jud. 
Suceava,achizitie ce se va finaliza cu incheierea unui contract. 

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 4 5 114,9 6 lei fara TVA, din care: 
3 0 3 14,4 0 lei fara TV A/anu1 2019 si 14800,56 lei fara TV A/4 luni din anu1 2020 

Fiind un contract cu caracter de regularitate, autoritatea contractanta i~i rezerva dreptul ca 
inaintea scadentei termenului pentru care a fost incheiat, sa prelungeasca durata contractului pentru 
eel mult primele 4 luni ale anului 2020, cu incadrarea in creditele bugetare aprobate cu aceasta 
destinatie. 
Propunerile financiare se vor incadra in valoarea estimata stabilita. 

Criteriul de atribuire este pretul eel mai scazut. 

Modul de elaborare si prezentare a ofertei: conform caietului de sarcini. 

Ofertele care nu indeplinesc in totalitate prevederile caietului de sarcini sau valoarea totala depaseste 
valoarea estimata, vor fi respinse. 

Evaluarea ofertelor se va realiza de catre o comlSle de evaluare, numita prin act 
administrativ de catre conducatorul institutiei. Comisia de evaluare va verifica corespondenta ofertei 
tehnice cu cerintele solicitate in cadrul caietului de sarcini si in urma evaluarii ofertelor financiare 
va intocrni clasamentul pe baza caruia se va stabili oferta castigatoare. 

Ofertele care nu prezinta o descriere detaliata a caietului de sarcini sau nu descriu modul de 
prestare a cerintelor caietului de sarcini s au p r e z i n t a d o c u m en t e d o v e d i t o a r e 
i n c o m p 1 e t e vor fi respinse ca neconforme. 

Valorile care se vor compara in scopul intocmirii clasamentului sunt valori ofertate in lei, 
fara TV A, aferente serviciilor solicitate. 

Ofertele depuse de catre operatorii economici trebuie sa fie datate, semnate ~i parafate si 
insotite de: 
1. Scrisoare de inaintare din care sa rezulte procedura pentru care se transmite oferta (formular 
anexat) 

2. Datele de contact ale operatorului economic (adresa, numar de inregistrare la Registrul 
Comertului, CUI, cont trezorerie, nr. telefonlfax, adresa e-mail valida), precum si datele de contact 
ale persoanei desemnate sa se ocupe de derularea contractului (formular anexat) 

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat ci~tigator sa fie inscris in Sistemul 
Electronic de Achizitii Publice (SICAP/SEAP - www.e-licitatie.ro) serviciile ofertate sa se 
regaseasca in catalogul electronic. Serviciile care fac obiectul achizitiei se vor achizitiona din 
catalogul electronic postat in SICAP/SEAP, de la operatorul economic desemnat ca~tigator. 

Comunicarea dintre operatorii economici care depun oferte si autoritatea contractanta se 
va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in cadrul formularului privind 
Datele de contact ale operatorului economic, adresa de e-mail valida. 



Daca operatorul economic nu i~i publica oferta in catalogul electronic postat in 
SICAP/SEAP,oferta sa va fi respinsa si se va declara castigator ofertantul aflat pe locul urmator, cu 
conditia de a avea oferta publicata in catalogul electronic. 

Data limita pentru transmiterea ofertelor la sediul Directiei pentru Agricultura Judetene 
Suceava din municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 3jud Suceava va fi data de 
25.04.2019, ora 9.00,etajul1,camera 2-Secretariat 

Cu stima, 

Responsabil achizitii publice 
ZEGREAN ELENA 

j 



Formularul 

OFERTANTUL 

( denumirea/numele) 

inregistrat la sediul autoritatii contractante nro 0 000 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 00 .10 0000 00 0000000 0 000 0 

Catre, 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava 
Bdul. 1 Decembrie 1918, nr.3, Suceava 

Ca urmare a anuntului publicitar aparut in SIC API SEAP nr 0 00000000000 , privind achizitia 
directa pentru atribuirea contractului de Servicii de paza pentru DAJ Suceava, noi, 000 00 000 00 0 0 

(denumirea/numele ofertantului) 000 0 00 0 0 0 00 oo 00 0 00 0 va transmitem alaturat coletul sigilat ~i marcat in mod vizibil, 
continand urmatoarele: 

A vern speranta ca oferta noastra este corespunzatoare ~iva satisface cerintele, 

Data completarii 000 000 000 0 0 0 000 0 000 0 0 00 00 o o o O o 000 Oo O O O 00 0 00 

(operator economic- denumirea/numele) 



Formular 

Date de identificare a ofertantului 

Persoana de contact: 

Adresa frrmei: 

Cod unic de inregistrare: 

Numar de inregistrare de la Registrul Comertului : 

Numar de telefon: 

Numar de fax: 

Cont de trezorerie: 

Mobil: 

Administrator: 

Persoana desemnata pentru semnarea contractului: 

Adresa de mail 


