MINISTERUL AFACERU..OR INTERN
JANDARME. 1Ntt~~A ~!.~Ţ!~~!t, :.. :: A BARGIJfll LOM
UlN : iJt;;;ANi~- U1N8~
EGISTRARE nr. f <J J- fr:U-- \ - Zo {

jl •
1

I

20 1~ Luna

Muşat

••

g ·i ~ (:~.:·~;·.,; ·:·_::.:.;·:

08

Ziua

bl6·~·;~:~~

20

·--~·2010 ~QaATOQ1M
I

UNITATEA MILITARĂ 0836 BACĂU
str. Constantin

Neclasificat

iMPnt:uNA

nr. 4

Nr. 1.658.178 din 09.08.2018

C.U.1. 4278590
tel. 0234 543131 ; fax 0234 57 10 29
achizitii@jandarmeriabacau.ro

Exemplar nr.

l_

operator de date cu caracter personal 10617

Către,

.

UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Cu deosebit respect ne
Naţionale

adresăm dumneavoastră,

a Barourilor din România a unui

reprezentare
Unitatea

DOMNULUI DECAN

juridică

Militară

0836

în fata
Bacău

anunţ

în scopul de a ne permite
intenţie

de

instanţelor judecătoreşti şi

a organelor de

(Inspectoratul de Jandarmi Judeţean

în exercitarea, potrivit legii, a

atribuţiilor

achiziţia

privind

pentru fapte

dispoziţiile

la avizierul Uniunii

unui serviciu de

urmărire penală,

Bacău) ,

de serviciu, în conformitate cu

afişarea

asistenţă şi

a cadrelor militare din

săvârşite

de

către

acestea

de art. 9 lit. e) din Legea nr.

80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MAI. nr. 118/2012.
Totodată vă rugăm
avocaţii

a transmite

anunţul

de

intenţie,

anterior

definitivi care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel

Anexăm alăturat anunţu l
Vă mulţumim

Cu

menţionat, şi

puţin

pe alte

căi

de comunicare

către

5 ani de la definitivare.

de intenţie nr. 1.658.176 din 09.08.2018.

pentru colaborare,

stimă,
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ANUNŢ

DE

INTENŢIE

UNITATEA MILITARĂ 0836 Bacău (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău), cu sediul în Bacău , str.
Contantin Muşat nr. 4, jud. Bacău, cod fiscal 4278590, intenţionează să achiziţioneze servicii de asistenţă şi
reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti şi a organelor de urmărire penală, a cadrelor militare din
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, pentru fapte săvârşite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a
atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile de art. 9 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.A.I. nr. 118/2012 privind condiţiile în care se
suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a cadrelor militare din Ministerul Administraţiei
şi Internelor, pentru fapte săvârşite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, prin selecţie de
oferte.
Modul de finalizare a achiziţiei: Încheierea unui contract-cadru de prestări servicii de asistenţă şi
reprezentare juridică pentru o perioadă de 27 de luni, începând de la data de 01.10.2018 până la data de
31.12.2020, cu un singur operator economic (cabinet de avocatură, avocat, etc), utilizând criteriul de atribuire
"preţul cel mai scăzuf'.
Anunţul se adresează avocaţilor definitivi, care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 5 ani de la
definitivare.
Avocaţii interesaţi se pot adresa cu o cerere, în scris, pentru a solicita caietul de sarcini, pe adresa Unităţii
Militare 0836 Bacău sau la adresa de e-mail achizitii@jandarmeriabacau.ro.
Termenul de depunere a ofertei financiare şi a documentelor ce Însoţesc oferta, la sediul Unităţii Militare
0836 Bacău, este data de 11 .09.2018, ora 1000.
Locul deschiderii ofertelor. Sediul U.M. 0836 Bacău . Data: 12.09.2018, ora 1000
Rezultatul privind oferta câştigătoare va fi comunicat în scris tuturor ofertanţilor care au depus ofertă după
analiza, evaluarea şi selecţia ofertelor, dar nu mai tarziu de 14.09.2018.
Semnarea contractului-cadru cu ofertantul desemnat câştigător: 24.09.2018.
Cu deosebită stimă ,
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