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Solicitări de clarificări și răspunsuri  

 

Referitor la procedura operațională de atribuire a contractului privind  obiectivul : Serviciul de 

pază, Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 servicii de pază ( rev.2) și urmare a solicitării de 

clarificări înregistrată sub nr. 27.543/13.10.2017 și urmare a solicitărilor de clarificări primite vă 

comunicăm următoarele :  

 

Întrebarea 1 :  

 

 
Răspuns : 

Se acceptă prezentarea  nominalizarii personalului atestat implicat în derularea contractului și a  

atestărilor personalului de paza si garda de corp conform Art. 38 și 39/ Legea nr. 333/2003, doar de 

către ofertantul declarat câștigător. Prezentareaformularului nr. 13.1. privind Nominalizarea 

personalului atestat implicat în derularea contractului si a atestatelor vor fi transmise in termen de trei 

zile de la data primirii comunicării de câștigător. 

În propunerea tehnică la cap. 1.1. Nominalizarea personalului atestat implicat în derularea contractului, 

vă veți lua angajamentul că veți deține personalul calificat conform cerințelor din documentația de 

atribuire, până la data semnării contractului de ambele părți. 

http://www.primariapn.ro/


Întrebarea 2.

 
Răspuns : Se acceptă prezentarea documentelor cu mențiunea ” conform cu originalul ”. 

 

Întrebarea 3. 

 
Răspuns : Tariful ofertat va fi exprimat în lei fara TVA/ oră ; Criterii de atribuire – Prețul cel mai 

scăzut, vizează doar tariful exprimat în lei fara TVA/ oră. 

Numărul exact de ore de prestare va fi precizat ulterior în contract. 

 

Notă : 

Adresa locului de depunere a ofertelor: Sediul Primariei Municipiului Piatra Neamt, Str. Stefan cel 

Mare, nr.6-8, cod postal 610101- registratura, conform precizărilor din fișa de date a achizițieiu. 

In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Scrisoarea de înaintare- formular,   

- Împuternicirea pentru reprezentantul ofertantului (daca este cazul) formular. 

- Garanția de participare. 
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