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ANUNŢ PUBLICITATE/SOLICITARE DE OFRTĂ 

 

Centrul Naţional de Cartografie intenţioneaza să achiziţioneze servicii prevăzute în 

Anexa 2, în  baza art. 68 (1), litera h) şi (2), litera b), din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, conform procedurii operaţionale privind atribuirea contractelor de achiziţii publice 

pentru servicii ale căror coduri CPV se regăsesc în Anexa 2, Cod: PO 8.5-CNC-BMAP-04/Anexa 

01. 

Adresa institutiei: Bucureşti, b-dul Expoziţiei nr.1A, sector 1, cod poştal 012101, telefon 021 

2241621, fax 021 2241996, e-mail: cnc@cngcft.ro 

Tip procedură: Procedură Operaţională Proprie 

Tip contract: Acord cadru  

Cod şi denumire CPV: 79713000-5 - Servicii de pază (Rev.2) 

Valoare totală estimată a Acordului Cadru: 341.712,00 lei fără TVA 

Descriere contract: Achiziţie servicii de protecţie şi pază 24/24ore, 7/7 zile pentru o perioadă 

de 26 de luni, respectiv de la 01.03.2020 - 30.04.2022 la punctul de lucru situat în Bucureşti, b-

dul Expoziţiei nr.1A, sector 1, conform Caietului de sarcini ataşat. 

Condiții referitoare la contract: Conform caietului de sarcini atașat. Oferta va fi semnată de 

către reprezentantul ofertantului sau o persoană împuternicită. 

Condiții de participare:  

- este necesar ca operatorul economic să fie înscris în SICAP; 

- operatorul economic trebuie să deţină cont în Trezorerie; 

- plata serviciilor prestate se va efectua în minim 30 de zile de la data înregistrării facturii; 

- ofertele, depuse de către operatorii economici, trebuie să fie valabile minim 30 zile; 

- ofertele financiare vor fi exprimate în lei fără TVA /oră/agent de pază; 

- respectarea condiţiilor din caietul de sarcini; 

- oferta financiară şi oferta tehnică trebuie să fie însoţită de p ropunerea  de  acord 

cadru l  ş i  de  p ropunerea  de  contract subsecvent avizate prin semnatură si 

ştampilă, acestea reprezentand asumarea condiţiilor contractuale; 

- se va prezenta Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 

98/2016; 

- se vor lua în considerare doar ofertele care conţin toate solicitările din caietul de sarcini şi 

anunţ; 

- operatorul economic trebuie să depună urmatoarele documente: 

 Certificatul constatator emis de ONRC din care să rezulte domeniul de 

activitate principal/secundar şi să corespundă cu obiectul serviciilor care 

urmează a fi achiziţionate (semnat conform cu originalul); 
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 Licenţa de funcţionare eliberată în baza Legii nr.333/2003 (semnată 

conform cu originalul); 

 Dovada că deţine personal atestat conform legii, necesar prestării serviciilor 

de protecţie şi pază conform caietului de sarcini atasat(semnată conform 

cu originalul); 

 Asigurarea de raspundere civilă profesională a societăţilor specializate în 

prestarea serviciilor de protecţie şi pază (semnată conform cu originalul); 

- data limita de depunere a ofertelor: 14.02.2020. 

- ofertele se depun până în data de 14.02.2020, ora 23:59, pe adresa de e-mail 

bmap@cngcft.ro. Ofertele depuse după ora specificată sau pe alte adrese de e-mail nu 

se vor lua în considerare. 

 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini. 

Dreptul de a solicita clarificări: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu 

privire la Documentaţia de atribuire cu condiţia încadrării în termenul limită de depunere a 

ofertelor mentionat în anunţul publicat. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde 

oricărei solicitări de clarificare, într-o perioadă ce nu poate depasi, 1 zi de la primirea solicitării. 

Orice comunicare, solicitare clarificări, informare, notificare şi altele asemenea, sunt transmise 

în scris, prin mijloace electronice de comunicare.  

Căile de atac: Contestaţiile se depun şi se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, cu completarile şi modificările ulterioare.  

Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări/completari se vor solicita numai în 

scris la adresa de e-mail bmap@cngcft.ro.  

 

Întocmit, 

Biroul Marketing şi Achiziţii Publice 
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