
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si de Sport Sector 4   CIF:
38248861  

Adresa: Strada Metalurgiei, Nr. 12-18, Sector: 4   Tara: Romania

Tel:  +40 786883180    Fax:    E-mail:  o�ce@dgauis.ro    Punct(e) de contact:  Ana Maria Mocăniţă    In
atentia: :  Ana Maria Mocăniţă   

ANUNT 

Denumire contract:
Acord-cadru de Servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor materiale, precum şi protecţia um
ană

Data limita depunere oferta:
21.05.2021 15:00

Tip
anunt:
Anexa

2

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79713000-5 - Servicii de

paza (Rev.2)

Valoare
estimata:
116.634.800,00 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatie de

atribuire.pdf

Descriere contract:
Prezenta achiziţie publică se realizează de către o asociere de autorităţi contractante care în baza art. 44 di
n Legea 98/2016 realizează în comun prezenta achiziţie, autoritatea contractantă care este mandatată să
organizeze prezenta procedură de atribuire ca lider de asociere �ind Direcţia Generală de Administrare a
Unităţilor de Învăţământ şi de Sport Sector 4 şi în continuare prin Autoritate Contractantă se va înţelege o
ricare dintre autorităţile contractante bene�ciare/semnatare ale acordului-cadru. Autorităţile contractant
e care se asociază pentru realizarea prezentei achiziţii în comun sunt: - DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINIST
RARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI DE SPORT SECTOR 4, - DIRECŢIA DE MOBILITATE URBANĂ SECTO
R 4, - DIRECŢIA GENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4, - DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR SECTOR 4, - CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ŞI DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O. ”NICOLA
E BĂLCESCU. Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii pentru asigurarea pazei obie
ctivelor şi bunurilor materiale, precum şi protecţia umană pentru locaţiile/obiectivele identi�cate la nivelu
l caietului de sarcini. Detalii privind serviciile solicitate: - Servicii de pază şi protecţie prin patrulare în incint
a obiectivelor enumerate mai jos, care includ monitorizarea căilor de acces în obiectiv, patrularea în perim
etrul obiectivului şi intervenţie (un număr de 100 de intervenţii/lună); În atribuţiile persoanelor care vor as
igura posturile de pază intră şi servicii de supraveghere/monitorizare, prin Centrele de comandă, ale siste
mului de monitorizare video care presupun ca o dată la două ore agentul de pază să intre şi să monitorize
ze situţia redată la nivelul centrelor de comandă. Notă: se va oferta un preţ unitar/oră - Servicii de interve
nţie cu maşina şi echipaj corespunzător, în oricare din locaţii/obiective, în situaţiile în care este escaladată
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ordinea şi siguranţa publică în locaţiile ce fac obiectul contractului (atunci când numărul de intervenţii dep
ăşeşte numărul inclus/post pază/lună) Notă: Se va oferta un preţ/intervenţie. Numărul de zile până la car
e se pot solicita clari�cări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 7. Autoritatea va răspunde în mo
d clar şi complet tuturor solicitărilor de clari�care/ informaţiilor suplimentare înainte cu 4 zile faţă de data
limită de depunere a ofertelor.

Conditii referitoare la contract:
III.2.1) Acordul-cadru se semneaza cu maxim 10 operatori economici. Notă: În măsura în care numărul ofe
rtelor admisibile este mai mic de 10 se va semna acordul-cadru cu acel ofertant/acei ofertanţi care prezint
ăa oferte admisibile.

Conditii de participare:
Conform documentatiei de atribuire

Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate/preţ

Informatii suplimentare:
Oferta se transmite numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, la Registratura Direcţie
i Generale de Administrare a Unităţilor de Învăţământ şi de Sport Sector 4, situată în b-dul. Metalurgiei nr.
12-18, etaj 1, Grand Arena, sector 4, Bucureşti.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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