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CERC2023 - 370/15.03.2023 

 

ANUNȚ pentru achiziționarea de Servicii de pază 

 

 Cod CPV 79713000-5 

 ADV1350926/15.03.2023 

 Valoarea estimată: 99 000 lei fără TVA 

Descriere contract: 

 

Serviciile  de paza, cod CPV 79713000-5 pentru Serviciul Public de Administrare CERC, 

Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, jud. Timis se vor realiza, conform caietului de sarcini nr. 

CERC2023 - 364/14.03.2023  atasat prezentului anunt. 

Serviciile de paza se asigura 24h/24h, de luni pana duminica inclusiv. Paza și interventia 

trebuie să fie asigurate de catre o societate specializata in serviciul de paza si protectie, care sa 

fie constituita si sa functioneze conform prevederilor legale (in special, dar nelimitand la 

Legea nr. 333/2003). 

Prestatorul este obligat sa desemneze un sef de obiectiv care să asigure relationarea 

permanenta cu beneficiarul serviciului de paza si sa dispuna masuri de eficientizare a 

serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.  

Se recomanda vizitarea obiectivului! 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile de paza vor fi prestate , conform documentatiei de atribuire (caiet de sarcini nr. 

364/14.03.2203), atasat prezentului anunt si postat pe pagina de internet a autoritatii 

contractante www.cerctm.ro , categoria Anunturi/Achizitii.  

Pretul estimat pentru achizitionarea serviciilor de pază  este de 15 lei/ora fara TVA x 6600 

de ore . 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau 

depusa pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare 

CERC , Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de 17.03.2023, ora 13:30. 

Orice amendamente/solicitari de clarificari  cu privire la clauzele stipulate in acesta, se vor 

face doar inainte de data limita de depunere a ofertelor, prin solicitare de clarificare la adresa 
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office@cerctm.ro. Amendamentele depuse odata cu oferta sau ulterior, nu vor fi luate in 

considerare.Oferta va cuprinde: 

 Adresă de înaintare; 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborata astfel incât să rezulte ca sunt indeplinite si 

asumate in totalitate cerintele impuse în Caietul de sarcini, conform documentului 

anexat - Modul de prezentare al propunerii tehnice; 

 Propunere financiara ( Formularul de oferta anexat), respectiv detalierea modului de 

constituire a tarifelor ofertate; 

 Contractul de prestari servicii de pază semnat și stampilat; 

 Copie  licentă eliberată de Inspectoratul General al Politiei Romane; 

 Copie certificat ONRC (conform cu originalul); 

 Dovada calificarii si atestarii agentiilor de securitate, cat si a sefului de serviciu de 

paza; 

 Declaratiile privind neincadrarea în art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 

privind achiziitile publice, respectiv declaratia privind evitarea conflictului de interese 

potrivit art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016; 

 Declaratia privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si 

protectia muncii; 

Criterii de atribuire: 

Oferta castigatoarea va fi stabilita conform criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-

pret". Punctajul final se va calcula conform specificatiilor de la punctul 7. din caietul de 

sarcini.  

 

Informatii suplimentare:  

Contractul se va derula pe perioada 01.04.-31.12.2023 cu posibilitate de prelungire, conform 

art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, conform documentatiei atasate, iar 

plata se va realiza lunar în termen de 30 de zile de la recepția serviciului. 

 


