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        APROBAT, 

       DIRECTOR EXECUTIV 

                        CRISTINA GÎDIUȚĂ 

 

                 

     Anunț, 
 

 

 Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești 

intenționează să achizitioneze, prin achiziție directă, conform Legii 98/2016, anexa 

2,cu completarile si modificarile ulterioare, servicii de paza si participarea la 

asigurarea  ordinii in zona obiectivului  precum si servicii de monitorizarea 

sistemelor electronice de supraveghere si alarmare , interventii rapide la 

obiectivul  situat in  Ploiești, B-dul Independenței, nr10. 

  

Procedura de achizitie: achizitie directa in baza dispozitiilor Legii 98/2016, anexa 

2 privind atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Sursa de finantare: venituri proprii ale Serviciului Public Local Comunitar de 

Evidenta a Persoanelor si subventie de la bugetul local al   Municipiului Ploiesti  

 

Clasificare CPV : 79713000-5 servicii de paza  

                    CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida, 

Numarul de posturi: 2(doi) agenti de paza 

Obiectul principal al  achizitiei : asigurarea pazei ,prin doi agenti de paza, si 

participarea la asigurarea ordinii in zona obiectivului  precum si monitorizarea si 

asigurarea interventiei rapida in cazul unui incident/ situatii deosebite   

tel:0344078314


Valoarea estimata a serviciului : 18lei/ora/agent, fara TVA pentru paza, la care se 

adauga si abonamentul lunar de aproximativ 200lei/luna, fara TVA,  pentru 

monitorizare.    

Criteriul de atribuire- indeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini la 

prețul cel mai scăzut. 

Modul de prezentare a ofertei:  

Operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte: 

 1.Certificatul de inregistrare fiscal-in copie “conform cu originalul” 

2.Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din 

Legea 98/   2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular 1 in 

original. 

3.Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din 

Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in 

original. 

4.Formularul de oferta – formular 3 in original 

5.  Fisa de informatii generale– formular 4 in original 

 6.  Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului 

si protectiei mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform art.51,alin(2)din 

legea 98/2016– formular 5 in original 

      7.Licentele de functionare eliberate de Inspectoratul General al Politiei 

Romane, pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor ,bunurilor si valorilor  

     8. Avizul de functionare al dispeceratului de monitorizare , emis de 

Inspectoratul General al Politiei Romane ,conform legii, valabile la data depunerii . 

     

                   Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza 

a fi prestate conform caietului de sarcini (ANEXA) 

 

                  Oferta financiara va cuprinde tariful orar/ agent exprimat in lei , fara 

TVA , precum si valoarea abonanentului lunar perceput pentru monitorizarea si 

interventie rapida,  

    exprimat in lei , fara TVA  

          Agentul economic va depune in cadrul ofertei financiare: Nota de 

fundamentare a tarifului orar. 

 

                 Valabilitatea ofertei :de min 60zile 

 

 



        Ofertantul declarat castigator, va avea obligatia de a urca oferta in S.I.C.A.P., 

pentru finalizarea acestei achizitii la codul CPV:797130000-5servicii de paza;                      

CPV: 79711000-1 servicii de monitorizare si interventie rapida, 

         In cazul nepublicarii reperului in SICAP de catre ofertantul situate pe primul 

loc  in cel mult 2 zile lucratoare de la comunicare ,oferta acestuia va fi respinsa, iar 

autoritatea contractanta se va indrepta catre urmatorul ofertant. 

         Autoritatea contractanta va instiinta ofertantii cu privire la rezultalul procedurii 

dupa finalizarea achizitiei in SICAP 

          Procedura se va finaliza cu incheierea unui contract de achizitie 

publica.Contractul va avea valabilitatea pana  la 31.12.2021, cu posibilitatea 

prelungirii prin act additional pana la 30.04.2022.       

Pretul :   se ajusteaza numai in situatia in care au loc modificari legislative sau au 

fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea 

, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta 

in cresterea /diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamenta pretul 

contractului. 

 

Modalitati de plata:  

 

             Autoritatea contractanta va efectua plata catre prestator   pe baza  facturii 

emise  de acesta  si a pontajului. Factura va fi emisa in primele zile ale lunii ,pentru 

serviciile prestate in luna anterioara .  

              Plata se va face prin ordin de plata , in contul operatorului deschis la 

Trezorerie. 

 

 

   Ofertele vor fi depuse :  

 

 in plic sigilat, la Registratura  Serviciului Public Local Comunitar de 

Evidenta a Persoanelor , B-dul Independentei ,nr 10 , Ploiesti, 

 

SAU 

 

 pe adresa de e-mail achizitii@spclep-ploiesti.ro  

 

mailto:achizitii@spclep-ploiesti.ro


                 Data limita pana la care se pot depune ofertele indiferent de modul de 

depunere al acestora este  de 10.05.2021 ora 10.00 

 

                Ofertele se vor deschide in data de 10.05.2021 orele 11.00 

 

 

 

 

 

 

Comunicari: 

 

Relatia dintre autoritatea contractanta si ofertant , referitoare la indeplinirea 

obligatiilor , se face telefonic si  pe baza documentelor in forma scrisa si 

inregistrata la intrarea /iesirea acestora prin confirmare de primire. 

 

Relații suplimentare la tel: 0344.078.314 sau direct la sediul Serviciului Public 

Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, B-dul.Independenței nr. 

10 

 

PRECIZARI FINALE:   

Ofertantul isi asuma prin Nota de Fundamentare a tarifului orar 

,respectarea prevederilor legale prevazute in Codul Muncii , autoritatea 

contractanta nu este responsabila de modul de calcul al pretului ofertat de 

agentul ecomonic. 

 

 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, ca entitate achizitoare  

de “servicii de paza si participarea la asigurarea  ordinii in zona obiectivului 
“precum si servicii de monitorizarea  , interventii rapide la obiectiv”, isi rezerva 

dreptul de a refuza orice  oferta in situatia in care se constata ca aceasta: 

 

1. nu respecta prevederile legale in vigoare  

2. nu respecta prevederile prezentului caiet de sarcini 

3. valorile prezentate in oferta depasesc cu mult valorile anterior estimate si 

prevazute in buget 
                                                                                     Întocmit, 

                                                                                   Zaharia Violeta 

 

tel:0344078314

