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ANUNT DE PARTICIPARE

UAT Municipiul Caransebes, strada Piața Revoluției nr. 1, are plăcerea de a va invita sa
participati la procedura de atribuire a contractului de achizitii publice având ca obiect:
„Prestari servicii de paza, protectie si monitorizare”
1. Obiectul contractului : Prestari servicii de paza, protectie si monitorizare
Cod CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev. 2)
2. Procedura aplicata: Procedura Interna aprobata prin HCL 179/28.07.2017
3. Sursa de finantare: Buget Local
4. Valoarea estimata 379.368 lei fara TVA
5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
•

Formularul - 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;

•
•
•

Formularul - 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;
Formularul - 3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016;
Formularul - 4 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr. 98/2016;
Formularul - 5 - Declaraţie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile
caietului de sarcini;
Formularul - 6 - Informaţii generale
Formularul - 9 - Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru servicii similare
in ultimii 5 ani;
Formularul - 10 - Declaraţie privind lista lucrărilor executate în ultimii 3 ani și anexa la
formularul nr. 10;
Formularul - 11- Declaraţie privind dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de paza a
obiectivelor și anexa la formularul nr. 11;
Formularul -12 - Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al
cadrelor de conducere;
Formularul – 13 - Lista personalului cheie și anexa la formularul nr. 13;
Formularul – 14 - Curriculum Vitae;
Formularul – 15 - Declaraţie de disponibilitate;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formularul – 20 - Scrisoare de înaintare a ofertei;
Formularul – 21 - Împuternicire;
Formularul - 22 - Declaraţie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu;
Formularul - 25 - Formular de depunere a propunerii financiare;
Formularul - 27 -Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă
şi de protecţia muncii

6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 zile
8. Pretul va fi exprimat in : lei fara TVA
9. Tipul contractului : Servicii
10. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
11. Termenul comercial in care se va incheia contractul : FERM
12. Durata contractului : 9 luni
13. Plata pretului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria Municipiului Caransebes
14. Documentele care insotesc oferta: Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului, copie simpla, Oferta tehnica si financiara va fi elaborata conform cerintelor din caietul
de sarcini.
15. Adresa la care se depune oferta : Primaria Municipiului Caransebes, strada Piata Revolutiei nr.
1, Registratura generala IN PLIC INCHIS SI SIGILAT PE CARE SE VA MENTIONA - Servicii
de paza, protectie si monitorizare – A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 09.03.2022 ,
ORA 10, in exteriorul plicului se ataseaza SCRISOAREA DE INAINTARE – formularul 20.
16. Data limita pentru depunerea ofertei : 09.03.2022, ora 10
17. Solicitari de clarificari/ informatii suplimentare
Operatorul economic interesat de participarea la achizitionarea Serviciilor de paza, protectie si
monitorizare are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire la adresa de e-mail: primaria.caransebes@gmail.com pana la data de
04.03.2022 ora 10, iar autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/
informatii suplimentare si va publica raspunsul pe site-ul w.w.w.primaria-caransebes.ro, sectiunea
ANUNTURI, pana la data de 07.03.2022 ora 15:00, Autoritatea Contractanta urmand sa nu dea curs
solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat stabilit.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel: 0255 514 885, int. 109, fax 0255 515 139.
18. Documentatia de atribuire:
Caiet de sarcini
Modele formulare.
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