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Anunt de publicitate 

 
 

 

Denumire contract: Servicii de paza si protectie 

 

Tip anunt: Anexa 2 

Tip contract: Servicii 

Cod si denumire CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2) 

Valoare estimata: 2.826.492,00 lei fara TVA 

Caiet de sarcini: Atasat 

 

Descriere contract: 

Serviciile de pază sunt incluse în Anexa 2 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice, a căror valoare este mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din 

respectiva lege, drept pentru care nu se aplică prevederile Legii 98/2016, fiind 

aplicabilă Procedura Operaţională internă. Serviciile de pază se achiziționează în 

conformitate cu cerintele caietului de sarcini atasat. Aceste servicii sunt necesare 

ţinând cont de prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor şi a HG nr. 301/2012, precum şi de faptul că sumele 

necesare achiziţionării acestor servicii se încadrează în suma aprobata în bugetul 

anului 2022, respectând prevederile art. 40 alin (1) din Legea finanţelor publice nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Numarul estimat de ore aferente 

duratei contractului de la data de 20.05.2022 pana la 20.05.2025 inclusiv estimat este 

de 124.560 ore. 

 

Conditii de participare: 

1. Ofertantii vor prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului pentru furnizorii de formare privaţi din care să rezulte că obiectul 

contractului are corespondent in unul din codurile CAEN din certificatele emise de 

ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la 

data depunerii ofertelor.  

2. Ofertantii vor prezenta oferta tehnică in care vor descrie detaliat serviciile ce 

urmează a fi prestate și personalul alocat pentru efectuarea prestatiilor, și vor prezenta: 

lista nominală cu personalul avizat si atestat să-și desfăsoare activitatea în fiecare 

punct de lucru, lista cu dotarea tehnică necesară realizarii serviciului de pază, dovada 

deținerii licenței de functionare emisă de Ministerul Internelor si Reformei 

Administrative si dovada asigurarii în sistem de asigurari a riscului, în conformitate 

cu cerintele caietului de sarcini atasat  
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3. Ofertantul trebuie să facă dovada că are în dotarea sa sau că dispune pentru 

realizarea în bune condiţii de resurse/facilităţi tehnice specifice a fi necesare pentru 

îndeplinirea contractului. 

4. Ofertantul trebuie sa fi prestat în ultimii 3 ani servicii similare ( servicii de pază) la 

unităţi de interes public ( şcoli, spitale, unităţi administrative, baze sportive etc) prin 

asigurarea de agenţi de pază şi control acces în valoare cumulata de minim 

2.826.492,00 lei fara TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. 

5. Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii unei asigurari obligatorii de raspundere 

civila in cuatum de minim 950.000 lei. 

4. Ofertantii vor prezenta oferta financiara ca tarif/ora/agent în lei fara TVA, precum 

și valoarea totală a serviciilor calculata pentru un numar estimat de 124.560 ore cu 

respectarea cerintelor caietului de sarcini atasat și a legislației în vigoare. 

 

Conditii referitoare la contract: 

Durata contractului de la data de 20.05.2022 pana la 20.05.2025 inclusiv.  

Plata contravalorii serviciilor se va face în maxim 30 zile de la data înregistrarii 

facturii la registratura autoritatii contractante.  

 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scazut. 

 

Data limita depunere oferta: 13.05.2022. 

 

Informatii suplimentare:  

Eventualele clarificari si ofertele pot fi transmise prin e-mail la adresa: 

primaria.sanmartin@cjbihor.ro.  

 

 

 

Comuna Sanmartin 

Primar 

LAZA CRISTIAN 


