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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 
ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE 

PLOIEŞTI 
 
Com. Bucov, str. Dacia, nr. 11 
Tel./Fax: 0244 / 275.972 
Email: parcbucovzoo@yahoo.com 

                    
NR.ÎNREG. 2965/12.04.2022  
 
 

ANUNȚ 
Servicii de pază,  protecţie şi intervenţie rapidă -  10 posturi fixe 

 
 
Autoritatea contractantă Administraţia Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti, vă 

invită să depuneţi oferte în vederea încheierii unui contract de prestări servicii având ca obiect 

servicii de pază,  protecţie şi intervenţie rapidă -  10 posturi fixe  

INFORMAŢII REFERITOARE LA CONTRACT: 

- Descriere: Servicii de pază, protecţie şi intervenţie rapidă a bunurilor aparţinând APMCS   

PLOIEŞTI în conformitate cu prevederile legii 333/2003.  

- Locul de executare a serviciilor – ADMINISTRAŢIA PARCULUI MEMORIAL 

„CONSTANTIN STERE” PLOIEŞTI – Com. Bucov, str. Dacia, nr. 11, com Bucov, Str. Industriei 

nr. 1, Adăpostul de câini comunitari Ploieşti. 

- Date de contact: APMCS PLOIEŞTI, com. Bucov, Str. Dacia, nr. 11, cod postal 107110, 

tel/fax: 0244275972, email: parcbucovzoo@yahoo.com, apmcsachizitii@yahoo.com, 

www.zooploiesti.ro. 

- Durata: contractul va intra în vigoare la data de 01.05.2022, valabil până la  31.12.2022, cu 

posibilitate de prelungire în condiţiile legii. 

- Cod CPV 79713000-5 - Servicii de pază  

- Valoare estimată fără TVA – 1.550.000 lei 

- Cantitate estimată pentru 8 luni – 58.800 ore 

- Ajustare preţ contract: Preţul contractului se poate ajusta numai in cazul in care au loc 

modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca 

obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se 

reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 

- Garanţie de participare – nu este cazul. 

- Garanţie de bună execuţie – nu este cazul. 

mailto:parcbucovzoo@yahoo.com
mailto:apmcsachizitii@yahoo.com
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Ofertele depuse vor fi însoţie obligatoriu de următoarele documente (valabile la data 

depunerii): 

-    Propunere tehnică din care să reiasă că ofertantul işi va însuşi şi va respecta specificaţiile 

caietului de sarcini anexat la prezentul anunţ de participare. 

-    Certificat de atestare fiscală emisă de DGFP. 

-    Certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale. 

-    Licenta de funcţionare avizată SRI. 

- Certificat de înmatriculare societate. 

- Recomandare de la instituţii cu care operatorul economic a avut contracte similare în 

ultimii 2 ani. 

- Poliţă de asigurare în caz de evenimente in valoare de minim 5.000.000 lei. 

- Forma de inregistrare în condiţiile legii din care să reiasă că ofertantul este legal 

constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are 

capacitatea profesională de a îndeplini obiectul contractului de prestări servicii – ONRC. 

- Dovada că ofertantul dispune de dispecerat pentru intervenţie rapidă în caz de 

evenimente + anexa cu poziţionarea echipajelor de intervenţie. 

- Dovada că ofertantul respectă standardele de asigurare a calităţii şi al managementului 

de mediu - ISO 9001 şi ISO 14001. 

- Cod de bună practică pentru servicii de pază static şi patrulare mobilă BS 7499/2020. 

- Sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale ISO 45001. 

- BS 10800 - Bună practică pentru furnizarea de servicii de securitate. 

- ISO 27001 – Tehnologia informaţiei, tehnici de securitate, sistem de management în 

tehnologia informaţiei. 

- Preţul va fi exprimat în lei/post/oră. 
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Modul de prezentare a propunerii financiare. 

Anexa la propunerea financiară 

 

Nr. 

Crt. 

FUNDAMENTARE Valoare - lei 

1 Salariul de bază minim brut garantat în piaţă cf. HG nr. 

1071/2021 

13,583 

2 Sporul pentru weekend, conform Codului Muncii  

3 Spor pentru sărbători legale, conform Codului Muncii   

4 Sporul de noapte, Conform Codului Muncii  

5 Alte sporuri acordate (Concediu de odihnă, etc)  

6 Total salariu = 1+2+3+4+5 

7 Contribuţie asiguratorie de muncă  

8 Contribuţie la fondul de handicap  

9 Total Contribuţii anajator  

1

0 

Total cheltuieli salariale pentru 1 agent =6+7+8+9 

1

1 

Cheltuieli directe ş indirecte 
- Uniformă, spray lacrimogen, tonfă, lanternă, 
registre, telefonie, control medical periodic şi testare 
psihologică, control agenti, cheltuieli cu personalul TESA, 
cheltuieli cu instruire agenţi, alte cheltuieli 

 

1

2 

Cheltuieli intervenţie rapidă  

1

3 

Profit  

1

4 

Total cost/oră agent = 

10+11+12+13 
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Se va trata fiecare fiecare cerinţă a prezentului anunţ de participare, elementele de cost 

incluse în tariful propus trebuie să fie probate cu documente justificative, nefiind suficientă 

declararea lor, în caz contrar oferta va fi considerată neconformă conform art. 136 alin (3) din HG 

396/2016.   Propunerea financiară va cuprinde elemente de cost cu privire la: 

- salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată conform HG nr. 1071/2021; 

- sporul pentru zilele de Sâmbătă şi Duminică, conform Codului Muncii; 

- sporul pentru sărbătorile legale, conform Codului Muncii; 

- sporul de noapte, conform Codului Muncii; 

- sporul pentru concediu de odihnă, conform art. 150 din Codului Muncii; 

- spor pentru ore suplimentare conform Codului Muncii;  

- contribuţia asiguratorie pentru muncă; 

- contribuţia la fondul de handicap, conform Legii 448/2006 ; 

- contribuţii angajator; 

- cheltuielile directe: DETALII - cheltuielile directe vor cuprinde: costul de achiziţie al 

materiilor prime şi materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, 

manopera directă (salarii, asigurări şi protecţia socială etc.), alte cheltuieli directe conform 

Ordinului 1826/2003; cheltuieli cu uniforma de lucru cu însemne distinctive – dotare standard 

echipament pază, conform art. 40 din Legea 333/2003; cheltuieli cu echipamentul de lucru (spray, 

baston, lanternă, fluier, registru de pază), conform art. 43 din Legea 333/2003; cheltuielile cu 

telefonie mobilă, conform art. 52 alin 1. din HG 301/2012; cheltuielile cu medicina muncii şi 

cheltuielile cu examenul psihologic, în conformitate cu HG 355/2007; cheltuieli cu privire la 

controlul agenţilor de securitate pe fiecare tură, conform legii 333/2003 şi HG 301/2012, 

cheltuielile cu carburanţii, cheltuielile cu servicii contabile, cheltuielile cu personalul TESA, 

cheltuielile cu instruirea agenţilor. 

- cheltuielile indirecte: DETALII – cheltuielile cu regia fixă de producţie, amortizarea 

utilajelor şi echipamentelor, cheltuielile indirecte cu consumul de materiale şi forţa de muncă, 

cheltuieli. 
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- cheltuielile legate de transportul, cazare şi indemnizaţie de delegare (dacă este cazul) până 

la locul de executare al contractului. 

- profitul: (calculat medie lunară pe oră)  se va prezenta ca un  indicator calitativ al 

eficacității     societăţii, care caracterizează raționalitatea întreprinderii folosind mijloacele de 

producție, precum și resurse financiare, de muncă, materiale.  

       - deduceri, scutiri, ajutoare (calculat la medie lunară pe oră). 

       - fundamentare tarif intervenţie rapidă 

 
În situaţia în care fundamentarea de preţ se va baza pe o reducere cf. art. 85 din Legea 

76/2002, ofertantul va prezenta obligatoriu următoarele documente (cel puţin): 

- lista nominală agenţi propuşi pentru efectuarea serviciului de pază şi perioada pentru care 

sunt eligibili să primească subvenţie.   

- acte încheiate cu instituţia statului (AJOFM sau după caz altă instituţie) din care să reiasă că 

agentul propus beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 85 din Legea 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, intrat în vigoare cel târziu la data 

limită de depunere a ofertelor – convenţii, dispoziţii 

- extrase revisal (la zi) cu fiecare agent propus din care să reiasă că acesta este angajat pe o 

perioadă nedeterminată; 

 - atestatele agenţilor propuşi  pentru efectuarea serviciului de pază.  

 - declaraţii de disponibilitate pentru fiecare agent propus să efectueze serviciul de pază. 

Fundamentarea reducerii cf. art. 85 din Legea 76/2002 va trebui aplicată şi pentru 

perioada în care există posibilitatea legală de prelungire a contractului  01.01.2023 – 

30.04.2023. 

 

În situaţia în care ofertantul se află în insolvenţă/reorganizare, acesta depunde documente 

doveditoare că se regăseşte în faza de observaţie și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un 

plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, 

fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a 

planului de reorganizare aprobat de instanță. 
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Oferta financiară şi documentele solicitate în prezentul anunţ se vor depune într-un plic    

sigilat, marcat Ofertă servicii pază,  protecţie şi intervenţie rapidă – 10 posturi. 

Depunerea ofertelor se face până la data de 15.04.2022, ora 10.00  

Relaţii la telefon 0244.275.972  –  Biroul Achiziţii, Contracte şi Investiţii 

 

 

DIRECTOR, 


