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Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă
I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială: DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE 
SPORT SECTOR 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@dgauis.ro 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgauis.ro

I.1) Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECȚIA DE MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: achizitii@mobilitateurbana4.ro 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mobilitateurbana4.ro

I.1) Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@dgitl4.ro 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.taxeimpozite4.ro
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Denumire oficială: DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: info@deps4.ro 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.deps4.ro

I.1) Denumire şi adrese
Denumire oficială: CENTRUL EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET PENTRU U.N.E.S.C.O. ”NICOLAE 
BĂLCESCU”
Adresă: Bulevardul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: ccnb4@yahoo.com 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ccunb.ro

Secțiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu:
Servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor materiale, precum și protecția umană

II.1.2) Cod CPV principal
79713000 Servicii de pază

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succintă:
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor 
materiale, precum și protecția umană pentru locațiile/obiectivele identificate la nivelul caietului de sarcini.
Detalii privind serviciile solicitate:
-Servicii de pază și protecție prin patrulare în incinta obiectivelor aut contr, care includ monitorizarea căilor de 
acces în obiectiv, patrularea în perimetrul obiectivului și intervenție (un număr de 100 de intervenții/lună); În 
atribuțiile persoanelor care vor asigura posturile de pază intră și servicii de supraveghere/monitorizare, prin 
Centrele de comandă, ale sistemului de monitorizare video care presupun ca o dată la două ore agentul de 
pază să intre și să monitorizeze situția redată la nivelul centrelor de comandă.
-Servicii de intervenție cu mașina și echipaj corespunzător, în oricare din locații/obiective, în situațiile în care 
este escaladată ordinea și siguranța publică în locațiile ce fac obiectul contractului

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.5) Data expedierii prezentului anunț:

30/06/2021

VI.6) Nr. de referință al anunțului original
Anunț original trimis via eNotices:
Numele de utilizator TED eSender: ENOTICES
Numele de utilizator al clientului în TED eSender: ECAS_n003v02v
Nr. de referință al anunțului: 2021-061011
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Numărul anunțului în JO S: 2021/S 091-236204
Data expedierii anunțului original: 06/05/2021

Secțiunea VII: Modificări
VII.1) Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate

VII.1.1) Motivul modificării
Modificarea informațiilor originale oferite de autoritatea contractantă

VII.1.2) Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Situația economică și financiară
În loc de:
Cerinta nr. 2.
Asigurarea de risc profesional.
Ofertanții trebuie să prezinte o poliță de asigurare de răspundere civilă pentru daune în caz de eveniment a 
societății de pază, protecție și interventie, în valoare de 10 000 000,00 RON.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:
Modalitate de indeplinire.
Cerinta nr. 2.
Se va prezenta poliță de asigurare ce va trebui să fie valabilă pe durata contractului, încheiată cu o agenție 
de asigurare, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 
237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.
A se citi:
Cerinta nr 2
Ofertanții trebuie să prezinte o declaratie ca, in situatia in care vor fi desemnati castigatori, vor prezenta o poliță 
de asigurare de răspundere civilă pentru daune în caz de eveniment a societății de pază, protecție și interventie, 
în valoare de 10.000.000,00 lei.
Modalitatea de indeplinire:
Cerinta nr 2
Se va prezenta poliță de asigurare ce va trebui să fie valabilă pe durata contractului, încheiată cu o agenție 
de asigurare, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 
237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, numai de catre ofertantul 
desemnat castigator.
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 08/07/2021
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 12/07/2021
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 08/07/2021
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 12/07/2021
Ora locală: 16:00

VII.2) Alte informații suplimentare:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236204-2021:TEXT:RO:HTML
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Se elimina din documentatia de atribuire(caietul de sarcini) cerintele ce tin de dotarea cu veste anti-glont si anti-
injunghiere; masca contra gazelor; stingatoare cu praf; baston telescopic, precum si cea privind detinerea de 
calificari ca operator monitorizare/supraveghere video de catre personal.


