
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA  
CIF: RO 11087755  

Adresa: Strada Ecluzei , Nr. 1   Tara: Romania

Tel:  +40 241702728    Fax:  +40 241737711    E-mail:  achizitii@acn.ro    Punct(e) de contact:  Camelia
Sirbu    In atentia: :  Camelia Sirbu   

ANUNT 

Denumire contract:
SERVICII DE PAZA CIVILA FIXA SI PAZA PRIN PATRULARE AUTO LA OBIECTIVELE CN A.C.N. SA

Data limita depunere oferta:
04.11.2020 12:00

Tip
anunt:
Anexa

2

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79713000-5 - Servicii de

paza (Rev.2)

Valoare
estimata:
5.435.368,24 

RON

Caiet de sarcini:
Documentatie

paza_anunt.pdf

Descriere contract:
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza; Cod CPV secundar: 79715000-9 Servicii de patrulare. Co
nform Caiet de sarcini: Asigurarea serviciilor de paza civila �xa si paza prin patrulare auto la obiectivele
CN A.C.N. SA, conform cerinte caiet sarcini nr. 14450/19.08.2020, astfel: a) Asigurarea pazei si protecţiei
angajatilor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor Achizitorului, conform Anexelor nr.1 si 2 la prezentul Caie
t de Sarcini si programului stabilit pentru �ecare obiectiv in parte si a proceselor verbale de predare-pri
mire amplasament. b) Asigurarea ordinii si linistii in perimetrul obiectivelor încredinţate. c) Asigurarea i
ntegritaţii personalului angajat al Achizitorului care işi desfaşoara activitatea in cadrul obiectivelor încre
dinţate. d) Monitorizarea permanenta in sistem video a obiectivelor in care exista echipamente de supr
aveghere. e) Asigurarea pazei şi integrităţii sistemului de monitorizare a calităţii apei de pe CDMN şi CP
AMN f) Controlul accesului în incinta obiectivelor incredinţate. g) Realizarea neîntreruptă a unui schimb
de date intre achizitor, prestator şi organele de poliţie, menit să prevină şi să stopeze fenomenul infracţ
ional. h) Asigurarea serviciilor de către Prestator în domeniul protecției mediului. Pentru prestarea serv
iciilor de pază sunt necesare un numar de posturi, astfel; - 26 posturi �xe agent de paza, 24 h din 24 h -
1 post �x sef de tura, 24 h din 24 h – cerința în conformitate cu prevederile Art. 33, alin. 2 din HG 301 /
2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivel
or, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - 1 post �x sef de obiectiv, 8 h cu adaptarea programului
de zi al CN ACN SA. – cerinta in conformitate cu prevederile Art. 33, alin. 3 din HG 301 / 2012 pentru apr
obarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, val
orilor şi protecţia persoanelor - 6 posturi pază prin patrulare auto, 24 h din 24 h. Activitatea de pază se
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va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilo
r, valorilor şi protecţia persoanelor si a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de a
plicare a Legii 333/2003.

Conditii referitoare la contract:
conform Documentatie de atribuire nr. 18125 / 13.10.2020

Conditii de participare:
Conform Documentatie de atribuire nr.18125 / 13.10.2020: Ofertele vor � transmise numai in format p
df. la adresa de e-mail: achizitii@acn.ro şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prev
ăzute în anunţul de participare. Nu se accepta transmiterea documentatiei folosind serviciile de transfe
r �siere mari. Dimensiunea maxima acceptata a unui e-mail este de 15 MB. Documentele vor � semnat
e cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certi�cat cali�cat, eliberat de un furnizor de servicii de
certi�care acreditat în condiţiile legii .

Criterii de atribuire:
CEL MAI BUN RAPORT CALITATE -PRET Factorii de evaluare: 1. PREȚUL OFERTEI – pondere 85 % Descrier
e: componenta �nanciara Punctaj maxim factor: 85 2. EXPERIENTA MANAGER DE CONTRACT / COORDO
NATOR CONTRACT, IN DOMENIUL CONTRACTULUI (SERVICII DE PAZA) - EXPRIMATA IN NUMAR DE LUNI
– pondere 15 %, Punctaj maxim factor: 15 Algoritmul de calcul al factorilor de evaluare - conform detali
ere Documentatie de atribuire nr. 18125/13.10.2020

Informatii suplimentare:
Documentatia de atribuire nr.18125 / 13.10.2020 se regaseste accesand: - sectiunea Caiet de sarcini al
prezentului anunt de publicitate; - site-ul entitatii contractante: https://www.acn.ro/index.php/ro/proce
dura-proprie-paza; - site-ul O�ciului pentru publicatii de la nivel european; https://ted.europa.eu ( nr. N
o_Doc_Ext: 2020 - 138734)

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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