
  

 
INVITAȚIE DE PARTICIPARE  

 

 

Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției pentru atribuirea contractului având 

obiectivul  Serviciul de pază şi transport valori monetare, Coduri C.P.V.: 79713000-5 Servicii de pază ( Rev.2), 

C.P.V. 79710000-4 Servicii de siguranta (Rev.2) Anunțul este publicat și pe SEAP, nr. ADV1286357. 
1. Tip contract: servicii;  

2.  Descriere:  

2.1. Se va asigura serviciul de pază în următoarele locații din Municipiul Piatra Neamț:  Complexul Comercial Mall 

Forum Center, Stadionul municipal „Ceahlaul”, Cartier Speranta – str. Izvoare, Ștrandul Municipal, - al doilea post va fi 

necesar în lunile iunie, iulie şi august, Sala Polivalentă, DEEE - Depozit de Deşeuri, Echipamente Electrice şi 

Electronice. 

  Operatorul economic/ofertantul trebuie să fie autorizat pentru efectuarea serviciilor de pază conform Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările 

ulterioare. 

   Serviciile de intervenţie vor fi solicitate la cerere, când acest lucru se impune urmare unor evenimente neprevăzute de 

natură să prejudicieze patrimoniul instituţiei, în cazul producerii unor evenimente deosebite precum și în orice alte 

împrejurări care sunt de natură să producă pagube. 

2.2.Transport valori cu autoturisme dotate cu caseta de valori în locatiile stabilite la data efectuarii transportului 

solicitat va fi executat cu autovehicul echipat corespunzator conform art.27, alin.4 din Legea 333/2003 (prevazut cu 

caseta metalica fixata pe caroserie, dotata cu incuietori, sistem de alarmare); autovehiculul va fi condus de sofer si/sau 

va fi insotit de un agent de paza al societatii care asigura transportul de valori.  

 
3. Valoarea estimată a achizitiei este 1.190.628,00 lei/an fara TVA.  

Tariful estimat pentru serviciul de pază este de 21,00 lei/ora,  

Tariful estimat pentru serviciul de transport valori este de 90,00 lei/oră pentru max. 450h/an. 

Durata de prestare – 12 luni. 

 

V.contract=V paza+V transport=1.150.128,00lei fără TVA+40.500,00lei fără TVA/an=1.190.628,00lei fără TVA 

V. paza / 6 posturi +1 post temporar =   

6 x ( 365 zile/an x 24 ore/zi x 21,00 ( lei/oră ))+1x (92 zile x 24 ore/zi x 21,00) = 1.150.128,00 lei fără TVA  

V. transport = tarif estimat transport valori ( 450 h/an x 90 lei/oră fără TVA)= 40.500,00 lei fără TVA/an. 

 

4.  Condiții de participare: Garanția de participare = 11.900 lei.Dovada constituirii garantiei de participare se va 

depune odata cu oferta. 

 Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau nu cont in SEAP dar care, conform 

prevederilor Legii nr. 333/2006 actualizată, dețin  licenţa eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu 

avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii.   Atestarea si pregatirea personalului de paza va fi  conform 

art. 38 și 39/ Legea nr. 333/2003.  

 

5. Conditii Contract:  

Garanția de bună execuție reprezintă 5 % din valoarea contractului, fără TVA, așa cum este această valoare indicată în 

contractul care rezultă din această procedură. Garanția de bună execuție se constituie conform prevederilor art. 39, 40 

din HG nr. 395/2016. Garanția de bună execuție va fi executată de către Autoritatea Contractantă în situațiile 

prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016. Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la 

art. 42 din HG nr. 395/2016.  

Contractul inclus în Documentația de Atribuire specifică informații referitoare la garanția de bună execuție, după cum 

urmează: 

Moneda în care se constituie, Perioada de valabilitate, Modalitatea de constituire, Situațiile care determină reținerea, 

Situațiile în care este eliberată/restituită. 

 În situația executării garantiei de bună executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în 

cauză raportat la restul rămas de executat. 

 În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligatia de a completa 

garantia în corelatie cu noua valoare. 

- Prestatorul se obligă să constituie și să prezinte Achizitorului, în original, în termen de maximum 5 zile de la 

semnarea contractului, polita de asigurare de raspundere civilă a societătii de pază, protecție și intervenție 

pentru prejudicii provocate beneficiarilor serviciilor sale sau terţilor păgubiţi, ca urmare a producerii unui 

eveniment asigurat, - pentru o perioadă mai mare cu 14 zile decât perioada de valabilitate a contractului, în care să 



fie menționate expres ”obiectivele” autorității contractante. Polița va fi cesionată în favoarea autorității contractante 

pe toata perioada derulării contractului. Neprezentarea poliței, în termenul specificat, dă dreptul achizitorului să 

rezilieze prezentul contract. 

 
 

 

6. Criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi –  

 Criteriu de atribuire: ,,cel mai bun raport calitate-preţ” 

Factori de evaluare propuşi, cu ponderile aferente şi algoritmul de calcul al punctajului: 

   I. Componenta tehnică 30 % - pondere 30 %  , punctaj max 30 puncte        

   II. Componenta financiară (Preț) – pondere 70 %  , punctaj max 70 puncte        

   

I. Factori de evaluare - Componenta tehnică, punctaj max 30 puncte 

 1. Experiența şi calificarea in domeniul activitatilor contractului persoanei responsabile cu derularea 

contractului – 10 pct.  

Descriere: Punctaj alocat 10 p. Modalitatea de calcul a punctajului: 

a) Pentru cea mai mare vechime in domeniul activitatilor contractului  a angajatului responsabil de contract 

(exprimata în ani) se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 

b) Pentru altă vechime in domeniul activitatilor contractului  decât cea prevăzută la lit. a) se calculează 

proporțional astfel: 

P(n) = (Vechime ofertata / vechime maximă) x 10. 

      Modul de îndeplinire al criteriului se va dovedi de către ofertanți prin depunerea unei declarații pe propria 

răspundere, autoritatea/entitatea contractantă rezervându-și dreptul de a soliciat pe parcursul derulării procedurii și alte 

acte doveditoare emise de catre autoritățile competente în domeniu. 

 

2 .Vehicule utilizate în cadrul contractului - maxim 10 puncte: 

2.1 pentru cazuri de intervenție rapidă – punctaj max 5 pct. 

Descriere: Punctaj alocat -max 5 p. Modalitatea de calcul: 

a) Ofertei cu cel mai mare număr de vehicule de intervenție rapidă, dedicate activităților contractului i se acordă 

punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporțional cu formula, astfel: 

P(n) = (Nr. ofertat/ nr. maxim ofertat) x 5 

Modul de îndeplinire al criteriului: ofertantul va prezenta în oferta tehnică dovada că detine necesarul de 

vehicule de interventie rapidă alocate pentru derularea contractului . 

 
2.2 Norma de poluare a vehiculelor utilizate în prestarea serviciilor (inclusiv pentru colectarea, transferul şi 

depozitarea obiectelor, a numerarului ) – punctaj max 5 pct. 

Descriere: Punctaj alocat – max 5 p. Modalitatea de calcul: 

a) Ofertei cu cel mai mare număr de vehicule cu o normă de poluare peste Euro 5, dedicate activităților 

contractului i se acordă punctajul maxim alocat; 

b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporțional cu formula, astfel: 

P(n) = (Nr. ofertat/ nr. maxim ofertat) x 5 

 

3. Numărul agenților de securitate - unici întreținători de familie, implicați în îndeplinirea contractului - punctaj 

max 5 pct. 

              Pentru oferta cu cel mai mare număr de agenți de pază implicați în îndeplinirea contractului, care sunt unici 

întreținători de familie, se acordă punctajul maxim;  

             Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă proporțional, astfel: P = NI(n) x punctaj max / NI max. 

             Modul de îndeplinire al criteriului se va dovedi de către ofertanți prin depunerea unei declarații pe propria 

răspundere a fiecărui unic întreținător de familie, autoritatea/entitatea contractantă rezervându-și dreptul de a cere pe 

parcursul derulării contractului și alte acte doveditoare emise de către autoritățile competente în domeniu. 

 

4. Politica de recompensare a angajaților - punctaj max 5 pct. 

   Pentru oferta cu cel mai mare număr de recompense pe durata viitorului contract pentru angajații de securitate se acordă 

punctajul maxim alocat.  Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă cu formula : Pn= (Număr de recompense ofertat 

n/Număr de recompense maxim din procedură ) x punctaj maxim. 

 Metode de verificare: Prezentarea de decizii interne, copii de pe părți ale contractelor individuale demuncă/ copie stat de 

salarii, etc. Procedura de verificare, periodicitatea și tipul dovezilor se vor agrea cu prestatorul și se pot include la nivelul 

clauzelor contractuale. 

Punctajul pentru componenta tehnică se obtine prin cumularea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare tehnic. 



 

 II. Componenta financiară (Preț) – pondere 70 %, punctaj max 70 puncte;        

1. Valoarea ofertei Punctaj alocat maxim 70 p; 

1.1 Valoare preţ oră - Punctaj alocat maxim 65 p; 

Punctajul se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut preţ fără TVA/oră, se acordă punctaj maxim 65 puncte. 

b) pentru alt preţ fără TVA/oră decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel:  

POF = ( preţ fără TVA/oră cel mai scăzut / preţ fără TVA oferta evaluată) x 65. 

 

1.2 Valoare preţ transport valori/oră - Punctaj alocat maxim 5 p; 

Punctajul se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut preţ fără TVA/oră, se acordă punctaj maxim 5 puncte. 

b) pentru alt preţ fără TVA/oră decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se acordă astfel:  

POF = ( preţ fără TVA/oră cel mai scăzut / preţ fără TVA oferta evaluată) x 5. 

 

Valabilitatea ofertei – 120 zile. 

 

7. Termen limita primire și deschidere oferte. 

Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele prin depunerea la 

 registratura institutiei, pana la data limita de depunere a ofertelor  - 29.04.2022, ora 09:00;  

Data si ora deschiderii ofertelor:  29.04.2022, ora  11:00 

Informatii suplimentare:Ofertantii pot transmite solicitarile de clarificari pe adresa de email 

genoveva.zanoaga@primariapn.ro Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de 

depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile.  

Raspunsul autoritatii contractante la aceste  solicitari va fi publicat cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru 

depunerea  ofertelor pe site-ul Autorității Contractante, www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii 

Publice . Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul 

selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul 

economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in 

moneda nationala si sa fie valabile 120 de zile de la termenul limita de depunere a acestora . Documentatia tehnica 

pentru achizitia serviciului de pază poate fi consultate pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Informatii 

publice/Achizitii . Persoana de contact Genoveva Zănoagă, e-mail : genoveva.zanoaga@primariapn.ro. Propunerile, 

tehnica si financiara, vor fi intocmite respectand cerintele documentatiei de atribuire. Ofertantii vor fi instiintati cu 

privire la rezultatul procedurii de achizitie. Limba de redactare – limba romănă  
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