ANUNȚ PENTRU ACHIZIȚIA DE
Servicii de paza si protectie a obiectivului
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
Stimaţi domni / stimate doamne,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov dorește să achiziționeze Servicii
de paza si protectie a obiectivului Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov – str.
Zizinului, nr.46A, judetul Brasov, cu program 24h/24h (zile lucratoare, nelucratoare,
sarbatori legale), conform Anunț Publicitar nr. 150340 din data de 23.01.2018 publicat în
SEAP.
În continuare, vă prezentăm înformațiile necesare în vederea întocmirii ofertei
tehnice și financiare.
Tip anunt: Anexa 2B.
Tip contract: Servicii.
Denumirea achizitie: Servicii permanente de paza si protectie la sediul OCPI
Brasov din loc. Brasov str.Zizinului nr.46 corp A, pentru o perioada de 11 luni (perioada
01.02.2018 - 31 .12.2018) cu posibilitatea de prelungire în limita bugetului aprobat pana la
data de 30.04.2019.
CPV: 79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)
Descrierea contractului:
Servicii permanente de paza si protectie la sediul OCPI Brasov din loc. Brasov
str.Zizinului nr.46 corp A, pentru o perioada de 11 luni (perioada 01.02.2018 - 31.12.2018,
total ore = 8016) cu posibilitatea de prelungire în limita bugetului aprobat pana la data de
30.04.2019. Legislatie aplicabila: Contractul se atribuie prin cumpararea directa conform
art.43-46 din HG nr. 395/2016; A) Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice ; B) HG nr.
395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice; C) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, republicata; D) HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. Prestarea serviciului de paza si protectie
trebuie sa se realizeze cu personal autorizat conform Legii 333/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare, cu program 24h/24h (zile lucratoare, nelucratoare, sarbatori legale)
la sediul OCPI Brasov din localitatea Brasov, str. Zizinului nr.46, corp A, care sa
desfasoare aceasta activitate cu profesionalism, sa aiba experienta necesara si
capacitatea de a furniza servicii de calitate. - Paza permanenta 24 ore/zi a bunurilor si
valorilor materiale si umane; - Insotitor transport valori (depunere numerar la trezoreria
Municipiului Brasov)- conform legii; - Monitorizare si interventie pentru casieria din incinta
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sediului OCPI Brasov; - Efectuare si transmitere/obtinere aviz plan de paza pentru
obiectivul; - Dotarea agentilor de securitate cu telecomanda de panica si alte echipamente
necesare desfasurarii activitatii – sediul OCPI Brasov str. Zizinului nr.46 corp A.
Valoarea estimată în lei fără TVA (19%): 96 192,00 lei.
Conditii contract:
Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea
facturii emise de catre prestator, la sediul autoritatii contractante, in baza procesului verbal
de acceptanta-de prestare a serviciilor. Semnarea contractului va presupune asumarea in
integralitate a Caietului de sarcini, care va fi parte integranta a contractului de servicii.
Conditii participare:
Sunt admise societati specializate de paza si protectie, înregistrate la Registrul
Comertului, care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei
Române, potrivit legislatiei comerciale si Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor
sau valorilor Ofertantul trebuie sa detina Licenta de functionare eliberata de autoritatile
competente, in baza art.19 alin.(2) al Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, valabila la data depunerii ofertei si pe toata
perioada de derulare a contractului de prestari servicii. Licenta de functionare se va
depune odata cu oferta, in copie cu mentiunea ”conform cu originalul”, semnata si parafata
de reprezentantul legal al ofertantului. Inainte de semnarea contractului, ofertantul
desemnat castigator va depune la autoritatea contractanta, in original, oferta si
documentele care o insotesc. Oferta va fi redactata in limba romana, exprimata in lei fara
TVA/ora/agent paza si va cuprinde toate costurile existente. Informatii suplimentare
regasiti in caietul de sarcini publicat in SEAP-anunturi - consultare piata
Nr. MC0012019/23.01.2018.
Criterii de adjudecare:
Pretul cel mai scazut.
Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.01.2018 ora 10.00
Informații suplimentare:
Oferta va fi redactata in limba romana, exprimata in lei, fara TVA/agent paza/ora,
pentru perioada 01..-31.12.2018 (11 luni, respectiv 8016 ore). Durata de valabilitate a
ofertelor va fi de minim 30 zile de la data-limita de primire a ofertelor. Propunerea tehnica
si financiara se va intocmi respectand cerintele din caietul de sarcini. Data limita de primire
a ofertelor este 29.01.2018 ora 10.00. Oferta si documentele care o insotesc, se vor
transmite prin e-mail la adresa de e-mail bv@ancpi.ro sau pe fax la nr 0268/411068 sau
se vor depune in original la Registratura/Secretariatul OCPI Brasov, str.Zizinului nr.46 A,
pana la data-limita de primire a ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine din caietul
de sarcini.
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