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Anunț de participare

Servicii

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

Denumire oficială: DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI DE 
SPORT SECTOR 4
Adresă: Bulevardul George Cosbuc nr 6-16, Sector 4
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Țară: România
E-mail: office@dgauis.ro 
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgauis.ro

I.3) Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
www.dgauis.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

I.4) Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5) Activitate principală
Altă activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Secțiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu:
Acord-cadru de ” Servicii de pază și patrulare pentru obiectivele aflate în administrarea Direcției Generale de 
Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4”
Număr de referinţă: 38248861/2022/04

II.1.2) Cod CPV principal
79713000 Servicii de pază

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succintă:
În conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ministerele şi celelalte unităţi aflate în subordonarea /coordonarea /autoritatea acestora, 
organisme ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, 
societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, instituţiile publice precum şi alte organizaţii care 
deţin bunuri şi valori cu orice titlu, denumite de lege "unităţi" sunt obligate să asigure paza acestora.
Serviciile de pază se vor desfășura conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
și protecția persoanelor, a H.G.nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003, cât și a altor norme/acte normative incidente domeniului.
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II.1.5) Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 85 789 600.00 RON

II.1.6) Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.2) Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79710000 Servicii de siguranţă
79711000 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă
79714000 Servicii de supraveghere
34221100 Unităţi mobile de intervenţie

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii de pază și patrulare pentru obiectivele aflate în 
administrarea Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4, enumerate mai 
jos.
Detalii privind serviciile solicitate:
1. Servicii de pază și protecție prin patrulare în incinta obiectivelor enumerate mai jos, care includ monitorizarea 
căilor de acces în obiectiv, patrularea în perimetrul obiectivului.
Notă: se va oferta un preț unitar/oră.
2. Servicii de intervenție cu mașina și echipaj corespunzător, în oricare din locații/obiective, în situațiile în care 
este escaladată ordinea și siguranța publică.
Notă: Se va oferta un preț/intervenție.
3. Servicii de supraveghere/ monitorizare, prin Centrele de comandă, ale sistemului de monitorizare video 
aparținând beneficiarului.
Acest serviciu vizează acoperirea unei necesități stringente de asigurare a pazei și protecției, atât pentru 
siguranța cetățenilor, cât și pentru cea a patrimoniului public, acolo unde autoritatea contractantă are dezvoltat 
sau va dezvolta un centru de comandă și monitorizare de sisteme video.
Stabilirea acestei necesități va reprezenta exclusiv atributul autorității contractante și va putea fi materializat 
în derulare fie ca un serviciu continuu, fie ca unul periodic, pentru o anumită perioadă determinată în legatură 
cu anumite evenimente derulate la nivelul autorității contractante, în vederea evitării unor anumite fenomene 
antisociale, ca mijloc de descurajare și combatere a fenomenului infracțional sau a distrugerii patrimoniului 
public.
Personalul specializat care asigură prestarea serviciului va anunța inițial Direcția Generală de Poliție Locală 
Sector 4 sau entitatea publică care administrează centrul de monitorizare, care va decide, după caz, dacă are 
capacitatea de a interveni, sau dacă operatorul economic care prestează serviciile de pază va trimite un echipaj 
de intervenție.
Notă: se va oferta un preț unitar/oră

II.2.5) Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiență profesională manager de securitate / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70

II.2.6) Valoarea estimată
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Valoare fără TVA: 85 789 600.00 RON

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu

II.2.10) Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu

II.2.11) Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

II.2.14) Informații suplimentare
DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE:
1. Scrisoare de înaintare (cerere tip) – în original;
2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să angajeze ofertantul în 
procedura pentru atribuirea acordului-cadru– în original însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei 
împuternicite - certificată pentru conformitatea cu originalul(daca este cazul)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele 
profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:
Cerința 1: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile 
legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna 
din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce 
fac obiectul contractului de achiziție publică.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Se vor prezenta de catre ofertanti odata cu depunerea ofertei certificatul constatator emis de ONRC, sau în 
cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în 
limba română.
Cerința 2: Prezentarea licenței de funcționare eliberată de Inspectoratul General de Poliție (valabilă la data 
prezentării documentului) conform art.19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor.
Cerința 3: Prezentarea avizului dispeceratului insotit de Anexa 1, pentru preluarea alarmarilor/panica si 
sustinerii dispozitivului de securitate aflat in serviciu in cazul unor situatii critice - eliberat de IGPR, avizat MAI, 
pentru Bucuresti (valabilă la data prezentării documentului), pentru Bucuresti fiind necesare minim 8 echipaje 
dotate cu autospeciale de interventie rapida;
Cerința 4: Prezentarea dovezii deţinerii unei staţii de dispecerat necesară recepţionării semnalelor de la 
sistemele amplasate la adresele prevăzute în caietul de sarcini. Dispeceratul va fi autorizat în conformitate cu 
prevederile legale in vigoare.

III.1.2) Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
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Cerinta 1: Cifra de afaceri anuala generala pentru ultimii 3 ani, respectiv 2019, 2020, 2021, trebuie să fie cel 
puțin egală cu 20.000.000 lei:
2019 –
2020 –
2021 –
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Prezentarea situatiilor financiare sau extrase din situatiile financiare, rapoarte de audit, precum si orice alte 
documente relevante, aferente anilor 2019, 2020 si 2021.
Cerinta 2: Ofertantul trebuie să dețină în derulare o poliță de asigurare de răspundere civilă a societății de pază, 
protecție și interventie, în valoare de 10.000.000 lei.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Împreuna cu oferta se va depune o declarație pe propria răspundere prin care ofertantul isi asuma faptul ca, in 
cazul in care va fi declarat câștigător, la semnarea contractului subsecvent va prezenta o poliță de asigurare de 
răspundere civilă a societății de pază, protecție și intervenție, 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,în valoare de 10.000.000,00 lei, cu termen de valabile mai 
mare cu 14 zile fata de durata contractului.
Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, la momentul semnarii contractului subsecvent (care poate fi 
atribuit oricand incepand cu data semnarii acordului cadru) va detine/ va avea acces la disponibilitati banesti, 
resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru a realiza cash-flowul de prestare a serviciilor pentru 
o perioada de 2 luni, în valoare de minim 5.242.208,00 lei, necesare pentru a realiza cash-flow-ul suficient 
desfasurarii activitatilor, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertul va prezenta la nivelul ofertei(depusa pana la data si limita stabilita) pentru 
indeplinirea cerintei de cash flow de mai sus, orice tip de document emis de unitât̂i bancare/declarat̂ii 
bancare corespunzâtoare (prezentatâ în original) prin care se va atesta faptul câ în cazul atribuirii 
contractului subsecvent in valoare de 22.121.424,00 lei fara TVA:
a) ofertantul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, 
depozite bancare) pentru o valoare cel put̂in egalâ cu suma solicitata;
b) posibilitatea disponibilizârii sumei respective pe perioada de derulare a contractului subsecvent care poate fi 
atribuit oricand incepand cu data semnarii acordului-cadru, având ca destinat̂ie cheltuieli pentru desfasurarea 
activitatilor, independent de alte facilitât̂i sau disponibilitât̂i existente.
În cazul unei asocieri, cerint̂a de calificare poate fi îndeplinitâ prin cumul de câtre asociat̂i.

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:
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Cerinta 1: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a 
ofertelor) au prestat servicii similare în valoare cumulata de cel putin 20.000.000 lei fără TVA.
Prin servicii similare se înțeleg: Servicii de paza constând în supraveghere, servicii de patrulare și intervenție 
rapidă.
Nivelul minim al cerinţei poate fi îndeplinit prin cumularea valorii serviciilor în cadrul a unul sau maxim 2 
contracte.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Ofertantul va depune impreuna cu oferta, contractele/ parti din contract din care sa reiasa in mod clar 
indeplinirea cerintei sau orice alte documente relevante.
Cerinţa 2: Operatorul economic trebuie să facă dovadă că deține următoarele resurse tehnice necesare 
îndeplinirii contractului:
- vehicule pentru intervenții (utilate) 4 buc.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
În acest sens ofertantul trebuie să atașeze propunerii tehnice copii ale certificatelor de îmnatriculare însoțite de 
poze ale autovehiculelor (față, spate, lateral), precum si alte documente relevante pentru indeplinirea cerintei.

Secțiunea IV: Procedură
IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 10

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

IV.2) Informații administrative

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2023
Ora locală: 15:00

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații 
selectați

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/03/2023

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/01/2023
Ora locală: 16:00
Locul:
Bulevardul George Cosbuc nr 6-16, sector 4, Bucuresti

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică: nu

VI.3) Informații suplimentare:
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Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor
Modul de prezentare, sigilare şi marcare a ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta:
Documentele de calificare, propunerea tehnică și cea financiară vor fi depuse într-un plic închis (1 original), 
marcat cu adresa Autorității contractante și cu adresa și numele ofertantului pentru a putea fi returnate 
nedeschise în cazul în care sunt depuse la o altă adresă sau sunt depuse după data și ora limită de depunere a 
ofertelor.
Pe plic va fi menționat obiectul procedurii de achiziție pentru care se depune oferta.
Oferta financiară se va prezenta conform Formularului 3 împreună cu detalierea prețurilor conform anexei la 
formular.
Oferta tehnică pentru atribuirea acordului cadru se va elabora și prezenta în așa fel încât, în procesul de 
evaluare, informațiile din cuprinsul acesteia să permită identificarea facilă a corespondenței cu cerințele tehnice 
din caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât aceasta să corespundă în totalitate cerințelor din Caietul de 
sarcini. Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii, iar nerespectarea uneia dintre cerințe va 
duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.
Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele prezentei documentații.
Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba româna vor fi însoțite de traducerea autorizată.
Oferta și documentele care însoțesc oferta se vor depune la adresa: Bd. George Coșbuc nr. 6-16, etaj 2, Sector 
4, București.
Nota: Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiţiile generale şi particulare care 
guvernează această achiziţie, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanţii au 
obligaţia de a analiza cu atenţie documentaţia de atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor şi 
specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţie. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea 
şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic 
ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro 
Telefon:  +40 213104641
Fax:  +40 213104642
Adresă internet: www.portal.cnsc.ro

VI.4.3) Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și 
vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.5) Data expedierii prezentului anunț:
21/12/2022
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