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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
  
 

SOLICITARE  DE OFERTE 
 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu 

sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru prestarea serviciilor 
de pază şi protecţie la site Fundeni (cod CPV: 79713000-5). 

 
I. Obiectul contractului de servicii  
 
Obiectul Contractului  ce urmează a fi încheiat îl constituie prestarea serviciilor de pază 

în folosul beneficiarului, pentru asigurarea integrităţii bunurilor şi valorilor acestuia, precum şi 
prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii, explozii, etc.) la obiectivul 
„Staţia fixă de monitorizare unde scurte – HF” situat în localitatea Fundeni, judeţul Călăraşi. 

 
Descrierea obiectivului 
 
Obiectivul cuprinde un teren cu o suprafaţă de 10,5 ha, situat în extravilanul comunei 

Fundeni, judeţul Călăraşi şi identificat în planul cadastral în tarlaua 34.  
Zona unde sunt amplasate antenele este împrejmuită cu un gard de lemn, iar shelterul cu 

echipamente este împrejmuit cu gard de protecţie din metal. 
Pe această suprafată sunt amplasate : 
1. -  staţia fixă de monitorizare ce are în componenţă : 

- trei sheltere (container): unul cu echipamente, unul utilizat de  serviciul de 
pază şi unul administrativ; 

- sistem de antene (7+1); 
- pilonet; 
- sistem link radio; 
- racord de alimentare cu energie electrică. 

2.  – staţia de goniometrare şi monitorizare ce are în componenţă: 
- antene 2 buc, catarg antene şi tripodă; 
- adaptoare pentru montare antene pe catarg, ansamblu de cabluri; 
- cutie distribuţie şi procesare; 
- echipamente – în shelter. 

 
Serviciile de pază vor consta în: 
    

1. asigurarea a două posturi de pază permanente 24/24 ore, fixe şi mobile, cu doi           
agenţi de pază pe tură; 

2. asigurarea dotării cu uniforme şi echipament defensiv adecvat agenţilor de pază şi 
protecţie;  

3. asigurarea pregătirii de specialitate a agenţilor pentru îndeplinirea misiunii; 
4. asigurarea unei ţinute morale şi al unui comportament civilizat al agenţilor de pază în 

raporturile cu personalul instituţiei beneficiare, dar şi cu persoanele cu care aceştia 
intră în contact; 

5. păstrarea confidenţialităţii oricăror date şi/sau informaţii furnizate de beneficiar; 
6. asigurarea pazei, protecţiei şi controlului accesului în zona în care este amplasat 

obiectivul; 
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7. luarea tuturor măsurilor ce decurg din consemnul postului încredinţat pentru prevenirea 
producerii de incendii, explozii, furturi, tâlhării, acte de tulburare a ordinii publice, 
distrugeri sau degradării de bunuri şi alte asemenea fapte, realizând supravegherea 
permanentă a zonei de care răspunde; 

8. în cazul săvârşirii unor infracţiuni, producerii unor calamităţi sau altor evenimente 
negative în zona de care răspund, se vor lua primele măsuri de salvare a persoanelor si 
bunurilor, de conservare a urmelor, de identificare a făptuitorilor şi a martorilor oculari, 
să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi beneficiarul, să solicite sprijinul populaţiei 
şi să asigure paza bunurilor; 

9. în caz de incendii să ia măsuri urgente de stingere şi de salvare a persoanelor, a 
bunurilor şi valorilor, să anunţe imediat pompierii şi beneficiarul; 

10. să sesizeze organele de poliţie în legătură cu orice fapte de natură a prejudicia avutul 
beneficiarului iar, la cerere, să le dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor acestora; 

11. să respecte prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi HG 301/2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor. 

 
Menţionăm că acest Contract se va încheia de la data de 01.02.2015 ora 0000 şi până la 

data de 31.12.2015 orele 2400, cu posibilitatea prelungirii prin acte adiţionale prin acordul de 
voinţă al părţilor. De asemenea Prestatorul va avea obligaţia ca în data de 31 ianuarie 2015 
să dubleze paza la obiectivul „Staţia fixă de monitorizare unde scurte – HF” situat în 
localitatea Fundeni, judeţul Călăraşi. 

 
II. Modalitatea de întocmire a ofertei 
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente: 
 
1. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare şi 

autorizare) 
 

a) Operatorul economic va prezenta, în original sau copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul operatorului economic cu menţiunea 
„conform cu originalul”, Certificat constatator/Extras de registru, eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial având 
înscrisă de către reprezentantul operatorului economic menţiunea - „Informaţiile 
cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data limită de depunere 
a ofertelor”. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să 
rezulte: 

- că obiectul de activitate al ofertantului include activităţi privind serviciile 
de tipul celor care fac obiectul achiziţiei publice; 

- că operatorul economic este în funcţiune; 
- persoanele care reprezintă operatorul economic în relaţia cu terţii; 

b) Operatorul economic va prezenta, în original sau copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul operatorului economic cu menţiunea 
„conform cu originalul”, Licenţă de funcţionare eliberată de I.G.P.R. 
valabilă, eliberată de Ministerul Administrației și Internelor/Inspectoratul General al 
Poliției Române/Direcția Poliției de Ordine Publică, în conformitate cu art. 20 din 
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor. 

 
2. Clauze contractuale obligatorii 
   
Operatorul economic va prezenta, în original, Declaraţie  în care să precizeze că este 

de acord cu următoarele clauze contractuale obligatorii: 
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 în cazul în care, pe durata prestării serviciilor de pază, se constată sustrageri de bunuri 
sau valori ori distrugeri din obiectivul beneficiarului din culpa prestatorului, prestatorul se obligă 
să plătească despăgubiri achizitorului echivalente cu valoarea prejudiciului produs; culpa 
prestatorului se constată de către organele competente; termenul de plată a despăgubirilor este 
de maxim 30 zile calendaristice de la data constatării culpei prestatorului de către organele 
competente; până la stabilirea culpei prestatorului de către organele competente, plata 
preţului contractului se suspendă; 

 în cazul accidentelor produse din vina prestatorului, acesta va suporta daunele solicitate 
de beneficiar sau terţi. 

Notă: Valoarea bunurilor aferente obiectivului este de 286.588 euro. 
 

3. Garanţia de bună execuţie 
 

Se solicită Operatorului economic desemnat câştigător constituirea garanţiei de 
bună execuţie. 
 Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 10% din preţul total al contractului în Lei, 
fără TVA. 
 Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie: conform prevederilor art. 90 alin. (1) 
din H.G. nr. 925/2006. Pentru instrument de garantare se va avea în vedere modelul din Anexa 
nr.1 la prezenta solicitare de oferte. Garanţia de bună execuţie va avea o perioadă de 
valabilitate cu cel puţin o lună mai mare decât perioada de prestare a serviciilor de 
pază prevăzută în contract. 
 În cazul prelungirii contractului de servicii prin acte aditionale, prestatorul are obligaţia 
de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie şi de a majora cuantumul acesteia (se 
va adăuga suma reprezentând 10% din valoarea maximă a serviciilor suplimentare aferentă 
perioadei de prelungire). 

Garanţia de bună execuţie constituită în baza contractului de servicii se 
eliberează/restituie, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, în 
termen de 14 (paisprezece) zile de la data îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract, dacă 
până la acea dată nu au fost ridicate pretenţii asupra ei. 

 
4. Poliţa de asigurare 

 
Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta, în termen de  1 (una) zi 

lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi, în original sau copie legalizată sau 
copie lizibilă certificată de reprezentantul operatorului economic cu menţiunea „conform cu 
originalul” Poliţă de asigurare de răspundere civilă , încheiată cu o societate de asigurări. 
Suma asigurată va fi de cel puţin 250.000 de euro per eveniment şi în agregat anual.  

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului de servicii, limita de răspundere se 
consumă, prestatorul se obligă să reîntregească/reînnoiască poliţa de asigurare până la 
atingerea limitei de răspundere solicitată în contractul de servicii. 

Poliţa de asigurare va avea valabilitate (acoperire) până la data de 31.12.2015, 
în cazul în care contractul se va prelungi prin acordul de voinţă al părţilor, implicit se va prelungi 
şi perioada de valabilitate (acoperire) a poliţei de asigurare. 

 
5. Oferta financiară va conţine preţul/agent/oră, exprimat în Lei, fără TVA. Preţul 

ofertat trebuie să fie ferm şi va rămâne nemodificat pe toată perioada contractului şi a actelor 
adiţionale ce vor putea fi încheiate. 

 
Valoarea estimată fără TVA: 140.625,60 RON  
 

Preţul ofertat va include toate costurile Prestatorului, directe şi indirecte, legate de 
încheierea şi executarea contractului de servicii. 
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Ofertantul va trebui să precizeze că va menţine neschimbată oferta financiară până la 
data de 31.12.2015, în cazul în care contractul se va prelungi prin acordul de voinţă al părţilor, 
implicit se va menține neschimbată și oferta financiară .  

 
6. În cadrul ofertei, Ofertantul trebuie să declare că se angajează să presteze toate 

serviciile de pază menţionate la pct. I.1.- I.11., cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de 
autoritatea contractantă prin prezenta solicitare de oferte şi a legislaţiei în materie. 

 
III.     Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta cu preţul/agent/oră cel mai scăzut în 

Lei, fără TVA, în condiţiile îndeplinirii tuturor cerinţelor din prezenta solicitare de oferte. 
 
IV. Condiţii de plată 
 
Plata preţului se va efectua prin ordin de plată în contul dvs. deschis la trezoreria 

statului, în termen de 30 de zile de la  primirea facturii. Plata se va face lunar, în baza facturii 
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară, primită şi acceptată de 
beneficiar, în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
  Nu se admite efectuarea de plăţi în avans. 

Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului. 
  
V.        Prezentarea ofertei 
 
Oferta se va depune la Registratură, la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, str. Delea Nouă, 

nr. 2, sector 3, Bucureşti, până la data de 16.01.2015, ora 14:00. 
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0732-005.268; email simona.puiu@ancom.org.ro, 

persoană de contact: Simona PUIU. 
Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data limită de depunere a ofertei, respectiv 

16.01.2015, ora 14:00.  
Oferta depusă la o altă adresă sau după data de 16.01.2015, ora 14:00, nu va fi luată 

în considerare. 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.  
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Anexa  nr. 1 

 
EMITENT,                                                                         
............................................                                         
 (denumirea)      
 

INSTRUMENT DE GARANTARE 
(SCRISOARE DE GARANŢIE)  

DE BUNĂ  EXECUŢIE 
 

Către, 
        Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
        Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti                      
 

 Cu privire la contractul de achiziție publică având ca obiect prestarea de 
servicii de pază şi protecţie la site-ul Fundeni, județul Călărași (cod CPV: 79713000-5), încheiat 
între ___________________________, în calitate de Prestator, şi Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în calitate 
de Achizitor, ne obligăm irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, 
până la concurenţa sumei de ___________(_______), reprezentând 10% din 
valoarea contractului respectiv, fără TVA, orice sumă cerută de acesta astfel: 

i) necondiţionat, la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la culpa 
Prestatorului  
sau  
ii) condiţionat, la cererea Achizitorului, după constatarea culpei Prestatorului, în 
conformitate cu contractul de achiziție publică garantat şi prezentarea acestei 
constatări de către Achizitor.  
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate 
suplimentară din partea Achizitorului sau a Prestatorului. 
  
 Prezenta garanţie este valabilă până la data de  ____________. 
 
 În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de 
valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra 
angajamentului emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta 
scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea. 
     
 
 
 Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________ 
                           (semnătura autorizată) 
 
 
Notă: Instrumentul de garantare (scrisoarea de garanţie) va avea menţionat în cuprinsul său 
una dintre cele 2 (două) modalităţi prevăzute la pct. i) şi respectiv ii). 

 


