
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI   CIF: 4327367  

Adresa: CALEA BUCOVINEI NR.34A   Tara: Romania

Tel:  +40 784257006    Fax:  +40 230562636    E-mail:  ga�mar2000@yahoo.com    Punct(e) de contact:  COMP. ACHIZITII 0230564067 int.227    In
atentia: :   

ANUNT 

Denumire contract:
Achizitie servicii de pază

Data limita depunere oferta:
05.01.2021 10:00

Tip anunt:
Anexa 2

Tip contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

Valoare estimata:
752.294,00  - 1.379.206,40  RON

Caiet de sarcini:
CAIET DE SARCINI.pdf.p7s

Descriere contract:
, Servicii de paza (Rev.2), respectiv monitorizarea sistemelor de alarma ale Spitalului Municipal si interventie la acestea CPV 79713000-1 , situate astfel: L
ocatia din str. Calea Bucovinei, nr. 34 A, Rădăuţi, Jud. Suceava • Postul nr. 1 - post �x, permanent, 24 ore din 24 ore, intrare principală în curtea spitalului
nou; - permite accesul în spital a ambulanţelor; - permite intrarea pietonală a personalului, bolnavilor, internări cronici, mass-media; - permite intrarea
vizitatorilor conform programului de vizită stabilit de conducerea spitalului; • Postul de rezerva nr. 2, de 16 ore din 24 ore, post suplimentar de paza in
holul central din cadrul Spitalului Municipal „S�nţii Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi, acces lifturi si casa scarii catre sectiile spitalului (servicul va � asig
urat pentru o perioada de 16 ore pe zi). Locatia din str. Spitalului, nr. 9, Rădăuţi, judeţul Suceava, • Postul nr. 3 –post �x, permanent, 24 ore din 24 ore, i
ntrare principală în curtea spitalului vechi : - post de pază permanent, permite accesul în curtea secţiei a vizitatorilor, internărilor cronici, autoturismelo
r personalului angajat şi ambulanţelor. - permite intrarea vizitatorilor conform programului de vizită stabilit de conducerea spitalului; • Postul nr. 4 –pos
t �x, permanent, de 24 ore din 24 ore –post permanent, intrare sectia psihiatrie în curtea spitalului vechi (servicul va � asigurat pentru o perioada de 24
ore pe zi).

Conditii referitoare la contract:
a) Primul contract subsecnvent se va incheia in perioada 01.2021–31.12.2021 rezultant urmatoarele cantitati estimative : • Minimum ( fara posturi de re
zerva ) : -365 zile x 48 ore de prestare/zi = 17520 ore de prestare • Maximum ( includerea a doua posturi de rezerva de 40 ore) : -365 x88 de ore de pres
tare/zi = 32120 ore de prestare. b) Al II-lea contract subsecvent se va incheia in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 rezultant urmatoarele cantitati estima
tive : • Minimum ( fara posturi de rezerva ) : -365 zile x 48 ore de prestare/zi = 17520 ore de prestare • Maximum ( includerea a doua posturi de rezerva
de 40 ore) : -365 x88 de ore de prestare/zi = 32120 ore de prestare. c) Al patrulea contarct subsecnvent se va incheia in perioada 01.01.2023–31.12.202
3 rezultand urmatoarele cantitati estimative : • Minimum ( fara posturi de rezerva ) : -365 zile x 48 ore de prestare/zi = 17520 ore de prestare • Maximu
m ( includerea a doua posturi de rezerva de 40 ore) : -365 x88 de ore de prestare/zi = 32120 ore de prestare. Plata :Ordin de plata in termen de 60 zile d
e la facturarea serviciilor.

Conditii de participare:
-Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se rregăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. _ofertantii
trebuie sa �e inregistrati la Registru comertului , cu obiect de activitate servicii de paza. 1.Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Române c
onform Legii nr. 333/2003, art. 25 din HG 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, valabila la data prezentarii. 2.
Licenta pentru instalare si intretinere sisteme de alarma si supraveghere video, conform Legii nr.333/2003, art. 76 din HG 301/2012 privind paza obiecti
velor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, valabila la data prezentarii. 3. Autorizatie pentru dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma,
conform art. 55 din Legea nr 333/2003, art. 90 din HG 301/2012 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, valabila la data p
rezentarii. Asigurării de risc profesional 400000 lei. Lista serviciilor prestate intr-o perioada care acopera cel mult 3 (trei) ani, cu indicarea valorilor, datel
or si a bene�ciarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract din care sa reiasa servicii similare celor sup
use achizitiei, prestate in ultimii 3 ani in valoare de minim 459316 lei fara TVA. Se vor prezenta in copie dovada absolvirii cursurilor de cali�care profesio
nala pentru meseria de agent de paza/securitate – se vor prezenta in copie certi�catele de absolvire a cursului de cali�care si atestatul profesional Decl
aratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, din care sa rezulte ca sunt su�ciente pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului –
cadru. Se va stipula expres ca operatorul economic poate asigura (din dotarea proprie) acele echipamente, mijloace �xe si dotari care sunt considerate
strict necesare pentru indeplinirea acordului – cadru de servicii.

Criterii de atribuire:
Cel mai bun raport calitate-pret Criterii 1 Pretul ofertei .Componenta �nanciara pondere 70% Algoritm de calcul: Punctajul pentru pretul ofertei se acor
da astfel: - Pentru pretul cel mai scazut “P0” se acorda 70 puncte. Pentru oricare alt pret se aplica urmatoarea relatie de calcul a punctajului: Nn=P0/Pn
x 70, unde: Nn este nr. de puncte pentru pretul “n” Pn=al n-lea pret P0= cel mai mic pret, admisibil. 2 Nivelul de experienta a personalului desemnat pe
ntru executarea contractului. Algoritm de calcul:Pentru o pondere de pana la si 50% a personalului desemnat cu execuarea contractului cu experienta s
imilara sub 5 ani se acorda 15 puncte. -Pentru o pondere de peste 50% a personalului desemnat pentru executarea contractului cu experienta similara
peste 5 ani se acorda 30 puncte .

Informatii suplimentare:
Ofertele vor � depuse in plic inchis pana la data si termenul limita de depunere a ofertelor la secretariatul autorităţii contractante. Informatii supliment
are pot � opţinute de la com. Achizitii telefon 0230 564067 int.227
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