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Entitatea contractanta: R.A. Aeroportul Satu Mare
Adresa: Sos. Satu Mare-Zalău, km 9,5: -, Județ: Satu Mare; Localitate: Satu Mare; Cod Postal:
440026; Țara: România;
Adresa de e-mail: office@aeroportulsatumare.ro;
Nr. de telefon: +40 261768640; Fax: +40 261768776.
Valoarea estimată maximă: a Acordului-cadru este de 1.735.500,00 lei fără TVA.
Cod CPV : 79713000-5 Servicii de pază.
Obiectul achiziției: Prestarea serviciilor de pază, control acces, monitorizare și intervenție
dispecerat, protecţia aeronavelor, supraveghere și patrulare a perimetrului și a zonelor de securitate
ale Aeroportului Satu Mare, în conformitate cu Planul de pază și Programul de Securitate al
Aeroportului Satu Mare, precum și cu cele prevăzute în caietul de sarcini.
Procedura de achizitie: Procedură proprie a R.A. Aeroportul Satu Mare.
Sursa de finanţare: bugetul de venituri şi cheltuieli a R.A. Aeroportul Satu Mare.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui acord cadru de servicii pe baza căruia se vor
încheia contracte subsecvente sectoriale.
Durata acordului-cadru: este de 24 de luni, începand cu data intrării în vigoare a acestuia.
Descrierea achiziției publice (natura și cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau
o mentiune privind nevoile și cerințele):
Acord cadru 24 de luni de servicii de pază, control acces, monitorizare și intervenție
dispecerat, protecția aeronavelor, supraveghere şi patrulare a perimetrului și a zonelor de securitate
ale Aeroportului Satu Mare, conform Caietului de sarcini. Prestarea serviciilor de paza va fi
realizată in conformitate cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea
nr.301/2012, cu Planul de paza și Programul de Securitate al Aeroportului Satu Mare.
Valoarea estimată maximă a Acordului-cadru este: 1.735.500,00 lei fără TVA, respectiv
19,257 lei/oră/post pază raportată la cantitatea estimată maximă pe 24 de luni: 90.120 ore.
Valoarea estimată minimă a Acordului-cadru este: 1.544.103,29 lei fără TVA, respectiv
19,257 lei/oră/post pază raportată la cantitatea estimată minimă pe 24 de luni: 80.184 ore.
Acordul – cadru va fi atribuit unui număr minim de 1(un) operator economic si maxim de
2(doi) operatori economici, clasați pe primele 2 locuri, pe baza aplicării criteriului de atribuire
asupra ofertelor admisibile, cu încheierea contractelor subsecvente fără reluarea competiției.
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ANUNȚ DE PARTICIPARE PROPRIU
în vederea depunerii ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru

REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE – situat în localitatea Satu Mare, Sos.
Satu Mare – Zalău, km 9,5, judeţul Satu Mare.
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Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania
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Criteriul de atribuire: - preţul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile. Criteriul de
atribuire se aplică la prețul fără TVA declarat în formularul de ofertă: valoarea maximă rezultată
pe 24 de luni și Tarif unitar: Lei /oră/post pază.
Locul principal de prestare: La obiectivele REGIEI AUTONOME AEROPORTUL SATU
MARE respectiv:
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Se vor încheia cel puțin un contract subsecvent în 12 luni în limita fondurilor bugetare
aprobate cu ofertantul clasat pe locul 1. Entitatea contractantă va încheia contracte subsecvente cu
cel de-al doilea semnatar al acordului-cadru doar când primul semnatar se află în imposibilitate de
a presta serviciile în condițiile contractuale stabilite.
Primul contract subsecvent valabil începând de la data semnării până la data de 31.12.2022;
Al doilea contract subsecvent ianuarie 2023 – până la încetarea termenului de valabilitate
a acordului-cadru.
Valoarea estimată maximă a celui mai mare contract subsecvent pe 12 luni este în valoare
de 867.643,39 lei fără TVA raportată la cantitatea estimată maximă de 45.056 ore
Valoarea estimată minimă a celui mai mare contract subsecvent pe 12 luni este în valoare
de 771.974,62 lei fără TVA raportată la cantitatea estimată minimă de 40.088 ore.
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici, maxim 2(doi) participanti la acordul-cadru
preconizat NUMAR MAXIM 2, fără reluarea competiției.
Cantitățile minime și maxime pe care le-a stabilit entitatea contractantă reprezintă estimări
ale unor cantități care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. Entitatea contractantă
își rezervă dreptul de a modifica pe parcursul derulării acordului-cadru cantitățile prevăzute inițial,
chiar și a cantităților maxime, dacă se impune.
Entitatea contractantă va încheia contracte subsecvente cu cel de-al doilea semnatar al
acordului-cadru, în următoarele situații:
- pe parcursul derulării contractului subsecvent operatorul economic transmite o notificare prin
care dovedește faptul că se află în imposibilitate de a presta serviciile de pază, în condițiile
contractuale stabilite;
- atunci când în urma unei solicitări din partea entității contractante pentru încheierea unui contract
subsecvent, acesta nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face
obiectul contractului depăşeşte cantitatea estimată. În această situație entitatea contractantă are
dreptul de a încheia contractul subsecvent cu al doilea semnatar al acordului-cadru pentru
achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic;
- atunci când în urma unei solicitări din partea entității contractante pentru încheierea unui contract
subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpa. În această
situație entitatea contractantă are dreptul de a încheia contractul subsecvent cu al doilea semnatar
al acordului-cadru pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare. Operatorul economic în culpă
va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru/contract subsecvent pentru neîndeplinirea
obligaţiilor în sarcina sa.
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A) Situaţia personală a candidatului/ofertantului:
1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.177 din Legea privind achizițiile
sectoriale nr 99/2016, cu modificările și completările ulterioare (completare Formular nr.3);
2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 178 din Legea privind
achizițiile sectoriale nr 99/2016, cu modificările și completările ulterioare (completare Formular
nr.4)
Confirmarea declaraţiei se va face prin prezentarea următoarelor certificate privind
obligaţiile de plată:
Pentru persoanele juridice/fizice române:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
locale si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), din care sa
reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se
incadreaza in pragurile valorice prevazute la art.179 alin.(2) din Legea nr.99/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare:
a) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii
administrativ teritoriale de pe raza căruia societatea are sediul social, privind datoriile la bugetul
general consolidat de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente in luna anterioara
celei in care se depun ofertele.
b) Certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite şi Taxe Locale al unităţii
administrativ teritoriale de pe raza căruia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul
nu are obligatii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Informațiile cuprinse în documentul trebuie să fie reale/actuale.
- cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii acestuia, conf.
art.203, art.205 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii persoane juridice / fizice străine: se vor prezenta documente edificatoare
eliberate de institutiile autorizate ale ţării de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente
echivalente, etc) prin care să dovedească faptul că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor catre bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu legislatia nationala
a tarii de origine a ofertantului unic/ofertantul asociat sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul
asociat este stabilit.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere
autorizata.
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I. CERINȚE PRIVIND CAPACITATEA DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE:

Notă: După caz, fiecare asociat este obligat să prezinte aceaste documente. Documentele vor fi
prezentate în original/copie legalizată/copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul
cu semnătura şi stampila ofertantului.
3. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din Legea privind
achizitiile sectoriale nr 99/2016 – (completare Formular nr.5)
4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.72 si art.73 din Legea nr.99/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare completare Formular nr.6.
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B. Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale:
1. Operatorii economici îndeplinesc această cerință prin prezentarea de documente care
dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Persoanele fizice/juridice române
vor depune certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile
cuprinse în certificat constator trebuie să fie reale /actuale la momentul prezentării) din care să
reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare
celor din obiectul acordului-cadru de servicii.
Notă: Pentru persoanele juridice străine – Documente edificatoare care dovedesc o forma de
înregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care
ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati
de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere
profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine
a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
- In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării
și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va
prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
Această cerință se aplică și pentru subcontractant și/sau terț susținător.
Persoanele juridice străine pot prezenta documente echivalente în conformitate cu legislația
aplicabilă în țara de rezidență.
2.Dovada avizării conducătorului societății specializate de pază și protecție, conform
prevederilor Legii 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, în copie legalizată/ copie
lizibilă, purtând menţiunea “conform cu originalul”.
3.Licența de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române pentru
desfăsurarea activității de pază și protecție, în termen de valabilitate (pentru prestarea de servicii
de pază, operatorii economici trebuie să dețină Licența eliberată de IGPR) în termen de valabilitate
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Pentru desfășurarea corespunzătoare a procedurii proprie se solicită ca odată cu depunerea ofertei
să fie depuse toate declarațiile menționate mai sus de către ofertant/asociat/terț susținător,
subcontractant și toate documentele justificative.
Odată cu oferta, se va depune angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul
efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și sau/ a
acordului de asociere, după caz.
Nedepunerea acestor documente odată cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

la data depunerii ofertei, în copie legalizată/ copie lizibilă, purtând menţiunea “conform cu
originalul”.
C. Capacitatea economică şi financiară:
1. Asigurarea de risc profesional
În termen de 5 zile de la semnarea fiecarui contract subsecvent, operatorul economic în calitate de
prestator este obligat să încheie în favoarea entității contractante o asigurare privind răspunderea
civilă a societății de pază, protecție și interventie, pentru daune provocate ca urmare a
nerespectarii obligatiilor contractuale ori a indeplinirii defectuoase a serviciilor prestate. Valoarea
totală a asigurarii trebuie sa fie de minim 10 % din valoarea estimata a contractului subsecvent.
Polița de asigurare va avea valabilitate pe întreaga perioadă de derulare a contractului subsecvent
și va fi cesionata în favoarea Beneficiarului. Polița de asigurare se va constitui conform articolului
5- Obligațiile prestatorului, punctul 5.1.9. din cadrul contractului subsecvent. Polița de asigurare,
valabilă pe durata fiecărui contract subsecvent, se va încheia 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.
Odată cu depunerea ofertei operatorul economic își asumă această cerință prin Documentul de
confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale-completare Formular nr.15
atașat la secțiunea Formulare.
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D. Capacitatea tehnică și/sau profesională:
1. Lista principalelor prestări de servicii efectuate in ultimii 3 ani.
Principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani (calculați până la data limita de depunere a
ofertelor). Se va completa - Formularul nr.10, anexa nr.1 la formularul nr.10.
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de
depunere a ofertelor) au prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puțin 865.000,00 lei
fără TVA.
Prin domeniu similar din punct de vedere al complexității se înțelege: servicii de pază,
și/sau servicii de control acces, și/sau servicii de monitorizare și intervenție dispecerat, și/sau
servicii de protecția bunurilor, și/sau servicii de supraveghere, și/sau servicii de patrulare.
Ofertantul va prezenta documente pentru dovedirea experienţei similare fără a se limita la: contract
de prestări servicii similare, recomandări din partea beneficiarilor, certificate de predare-primire,
certificate/documente constatatoare, procese verbale de recepție etc. Din documentele prezentate
trebuie să rezulte tipul/categoriile de servicii, beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul
prestării.
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2. Ofertantul va completa şi prezenta Fişa de informaţii generale. Se va completa formularul
nr.7, prezentand informaţii generale.
Notă: În cazul unei asocieri, fiecare asociat ete obligat să prezinte acest formular şi să
îndeplinească această condiţie. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate şi legalizate
ale documentelor solicitate.

Notă: contractul se va prezenta în copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul
cu semnătura şi stampila ofertantului. Recomandarea din partea beneficiarului se va prezenta în
original.
Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat leu, pentru
conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii
indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro.
2.Declaraţie privind echipamentele tehnice şi dotările specifice în conformitate cu cerinţele
caietului de sarcini la punctele E și F. Se va prezenta declaraţia pe proprie răspundere privind
dotările specifice, echipament tehnic, autovehicule de intervenţie rapidă, dispecerat de
monitorizare si interventie (propriu sau contractat), mijloace de comunicare pentru agenţi şi alte
mijloace deţinute de ofertant ce vor fi întrebuinţate în prestarea serviciului - Formularul nr.9,
anexa nr.1 la formularul nr.9.
Ofertantul va depune copia certificată a documentului/documentelor care atestă deţinerea,
echipamentului tehnic, autovehicule de intervenţie rapidă, dispecerat propriu local, mijloace de
comunicare /agenţi şi alte mijloace deţinute de ofertant ce vor fi întrebuinţate în prestarea
serviciului:
- avizul pentru serviciu de monitorizare și intervenție dispecerat; sau
- acord de contractare pentru serviciu de monitorizare și intervenție dispecerat conform
cerinței din caietul de sarcini.
Ofertantul va depune copia certificata pentru conformitate cu originalul, semnate si
stampilate de persoanele autorizate.
3. Ofertantul va depune o Declaraţie privind personalul de specialitate pentru prestarea
serviciului. Se va completa Formularul nr.8.
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Informații privind terții susținători (dacă este cazul)
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinută în
conformitate cu art.196 din Legea nr.99/2016, cu modificările și completările ulterioare.
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4. Declaratie pe propria răspundere privind respectarea obligatiilor relevante din domeniile
mediului, social si al relatiilor de munca la elaborarea ofertei. Obligatiile referitoare la conditiile
de munca si sanatate la locul de munca, sunt cele prevazute in Legea privind securitatea si sanatatea
in munca nr. 319/2006 si HG nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate la
locul de munca. Obligatiile relevante in domeniul mediului sunt cele din O.U.G nr. 195/2005
privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii in acest sens se
pot obtine de pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale: www.mmuncii.gov.ro, de pe siteul Inspectiei Muncii: www.inspectiamuncii.ro precum și de pe site-ul Ministerului
Mediului:www.mmediu.ro/.
În acest sens se va completa Formular nr. 11 - Declaratie pe propria raspundere privind
respectarea obligatiilor din domeniile mediului, social și al relatiilor de muncă.

Angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care
trebuie sa rezulte modul efectiv care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea
angajamentului in conformitate cu Formular 12 si Anexa 1, după caz.
Precizări privind asocierea (dacă este cazul)
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de
ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere
temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de
art.66 din Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii vor prezenta Formularul 13 - „Acord de asociere” din Sectiunea III – Formulare
a documentatiei de atribuire, daca este cazul. Acesta va fi prezentat intr-un singur exemplar si va
fi semnat si stampilat, in cazul unei asocieri, de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in
conformitate cu modelul pus la dispozitie).
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Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica astfel încât sa se asigure
posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în
caietul de sarcini. Se vor prezenta informatii care vor permite identificarea cu usurinta a modului
in care se vor indeplini specificatiile tehnice din caietul de sarcini in indeplinirea contractului.
Descrierea tehnică detaliată a serviciilor va conține cel puțin:
-modalitatea de indeplinire a cerintelor privind asigurarea posturilor de paza cu personal de
specialitate, avizat de organele de politie, instruit, calificat profesional si dotat corespunzător;
-propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol privind toate specificațiile
continute in caietul de sarcini. În acest sens propunerea tehnică va conţine un comentariu al
specificatiilor tehnice continute în caietul de sarcini, articol cu articol, prin care să demonstreze
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective, indicând numarul paginii la care se
regaseste fiecare cerinta a caietului de sarcini;
- propunerea tehnică va contine o lista cu dotarile operatorului economic si dotarile personalului
de paza conform cerintelor din caietul de sarcini, punctele E si F;
- propunerea tehnica va contine o listă a personalului de paza atestat, minim 19 agenti. Ofertantul
trebuie să dețină resursa umană atestată pentru pază, corespunzator alocată obiectivului, cu
respectarea prevederilor legale (Codul muncii), pentru acoperirea integrală a posturilor conform
pct. D5 din caietul de sarcini (minim 19 agenti). Ofertantul va face dovada că dispune de personal
atestat pentru prestarea serviciilor de pază care au absolvit cursurile profesionale în conformitate
cu prevederile Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor.
Pentru a face dovada că dispune de personal angajat calificat pentru pază, va prezenta în mod
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II. PROPUNEREA TEHNICĂ:
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor care urmează să fie
prestate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

obligatoriu, atestatele emise de poliție ale agenților de securitate care vor presta activitate la
obiectiv – în copie conform cu originalul;
-propunerea tehnică se va întocmi intr-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a
ofertelor să pemită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu
specificațiile tehnice din caietul de sarcini;
Cerințe privind pregătirea de specialitate necesară personalului:
A.Personalul de paza folosit de operatorul economic pentru prestarea serviciului va trebui să
dețină:
a) atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate eliberat de poliție în
conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003. Atestatele vor fi prezentate la
depunerea ofertei conform prevederilor pct. D6 din caietul de sarcini;
b) aviz pentru dotarea cu arme și muniții letale cu glonț, conform prevederilor Legii
nr.295/2004 și ale Planului de pază al R.A. Aeroportul Satu Mare:
1) La depunerea ofertei, in propunerea tehnică, ofertantul va prezenta avizele sau o
declarație pe proprie răspundere prin care se obligă să obțină avizele pentru dotarea
cu arme și muniții letale cu glonț a agenților, după semnarea contractului
subsecvent;
2) după semnarea contractului subsecvent, prestatorul va obține și va prezenta
aeroportului avizele pentru dotarea cu arme și muniții letale cu glonț a agenților, în
cel mai scurt timp posibil conform prevederilor Legii nr.295/2004.
B. La depunerea ofertei, ofertantul va prezenta dovada pregătirii sau o declarație pe proprie
răspundere prin care se obligă să realizeze instruirea personalului de pază conform prevederilor
Anexei la Regulamentului(UE) nr.1998/2015, pct. 11.2.2., 11.2.3.5., 11.2.3.7. și pct.11.3.1. literele
a), c) şi ale Programului Naţional de Pregătire în Domeniul Securităţii Aviației Civile, aprobat prin
Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1079/11.06.2018.
Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei, ofertantul fiind descalificat. Toate
condiţiile caracteristice impuse în caietul de sarcini sunt obligatorii.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu
îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
III. PROPUNEREA FINANCIARĂ:
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Propunerea financiară se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile
cu privire la preţ, precum şi alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul acordului-cadru
şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania
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Prețul acordului-cadru/contractului subsecvent va putea fi ajustat, la solicitarea
promitentului – prestator, doar ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, definit conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ajustarea tarifului orar pe post de pază în aceasta situație se va efectua numai dacă sunt
asigurate creditele bugetare cu această destinație și cel mult până la valoarea rezultată prin
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a) formularul de ofertă, actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se
angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu entitatea contractantă – Formularul
nr.14 şi care reprezintă elementul principal al propunerii financiare; (pentru valoarea totală a
acordului-cadru pe 24 de luni)
b) centralizator de preţuri - Anexă 1 la Formularul nr. 14
Centralizatorul de preţuri va cuprinde: Tarif /oră /post pază; pentru serviciile prestate în
conformitate cu caietului de sarcini. Operatorul economic va depune un tarif cu trei zecimale.
Tariful/oră/post pază va fi unul și același la toate valorile estimate calculate, raportate la cantitățile
estimate.
Preţul ofertat în Formularul de ofertă – Formularul nr.14, va fi costul total al
serviciilor de pază pe toată perioada acordului-cadru raportat la cantitatea estimată maximă
pe 24 de luni.
Prețul ofertat va include toate serviciile stabilite precum și cele implicite ce decurg din
executarea contractului în privința prestării serviciilor. Acesta include toate responsabilitățile
prestatorului pentru obținerea avizelor, aprobărilor și autorizațiilor, forța de muncă, supravegherea,
echipamentele, dotările, asigurările, și altele, împreună cu toate riscurile generate, răspunderi și
obligații ce decurg din executarea contractului.
Ofertantul va depune documente de fundamentare a valorii propunerii financiare și va lua
în considerare prevederile legale cu privire la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată
începând cu data de 01 ianuarie 2022.
Note:
 Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de
valabilitate stabilită de către entitatea contractantă și asumată de ofertant.
 În vederea comparării unitare a ofertelor, toate prețurile-tarife unitare vor fi exprimate în
cifre cu trei zecimale.
 În situația în care două sau mai multe oferte conțin același preț, autoritatea/entitatea
contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de noi
prețuri.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare declarate în
formularul de ofertă la valoarea estimată maximă lei fără TVA pe 24 de luni.
Ajustarea preţului contractului: Preţul acordului-cadru poate fi ajustat în funcţie de
modificările actelor normative incidente în materie, potrivit prevederilor art. 158 alin. (4) și alin.(5)
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.394/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

aplicarea următoarei formule de ajustare, dar numai în cazul în care promitentul – prestator face
dovada că angajații care prestează efectiv serviciile de pază sunt plătiți în funcție de salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată:
Tarif actualizat = Tarif inițial + (TSb intrat în vigoare – TSb abrogat) unde:
- Tarif actualizat – tariful actualizat [Lei fără T.V.A./oră/post de pază];
- Tarif inițial – tariful ofertat cu ocazia depunerii propunerii financiare în baza căreia a
fost atribuit acordul – cadru [Lei fără T.V.A./oră/post de pază]
- TSb intrat în vigoare – tariful orar al salariului de bază minim brut pe țară garantat în
plata stabilit prin acte legislative în vigoare la data când se solicită ajustarea tarifului
orar pe post de pază, la care se adaugă contribuția asiguratorie de muncă [Lei/oră].
- TSb abrogat – tariful orar al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
stabilit prin acte legislative în vigoare la data depunerii ofertei financiare în baza căreia
a fost atribuit acordul – cadru, abrogate la data solicitării ajustării, la care se adaugă
contribuția asiguratorie de muncă [Lei/oră].
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
NU se acceptă completarea documentelor lipsă, ulterior deschiderii ofertelor.
-Document de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale- completare
Formular nr.15 atașat la secțiunea Formulare.
- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal completare
Formular nr.16 atașat la secțiunea Formulare.
Ofertele cu o documentaţie incompletă vor fi respinse ca inacceptabile.
IV. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
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Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și
va indica în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau financiară sunt
confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.
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Oferta se prezintă într-un exemplar original. Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze,
să numeroteze şi să ştampileze toate paginile. De asemenea, ofertantul trebuie să anexeze un opis
al documentelor. Documentele din oferta trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă
şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizaţi să angajeze
ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii / organisme oficiale abilitate în
acest sens, documentele trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. În cazul în
care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite
documente emise de instituţii /organisme oficiale, acestea se vor prezenta în copie legalizată sau
copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania

TEL: +40-261.768.640
FAX: +40-261.768.776
E-mail: office@aeroportulsatumare.ro

DOCUMENTELE DE CALIFICARE vor fi introduse într-un plic închis şi sigilat cu
specificaţia pe plic a conţinutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor
depuse. Formularul de contract va fi însuşit prin semnătură şi parafare de către ofertant.
PROPUNEREA TEHNICĂ va fi introdusă într-un plic închis şi sigilat cu specificaţia pe
plic a conţinutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.
PROPUNEREA FINANCIARĂ va fi introdusă într-un plic închis şi sigilat cu specificaţia
pe plic a conţinutului acestuia iar în interior va avea anexat un opis al documentelor depuse.
Plicurile cu documentele originale vor fi separate şi marcate corespunzator cu
“ORIGINAL” Plicurile, astfel pregătite:
1. Documente de calificare, „ORIGINAL” ‚
2. Propunerea tehnică, „ORIGINAL” ,
3. Propunerea financiară, „ORIGINAL”,
vor fi puse într-un plic închis corespunzător şi netransparent, care va fi marcat cu adresa autorităţii
contractante REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE, localitatea Satu Mare, Sos.
Satu Mare – Zalău, km 9,5 judeţul Satu Mare şi cu următoarele menţiuni: Servicii de pază a
obiectivelor, bunurilor şi valorilor la obiectivul REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU
MARE, prin procedura –Procedura proprie - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
21.12.2021 ORA 12:00, data şi ora de deschidere a ofertelor conform anunțului de participare
propriu.
Oferta astfel pregătită va fi depus la adresa: localitatea Satu Mare, Sos. SATU MARE –
ZALĂU, km 9,5, judeţul Satu Mare, la secretariatul entității contractante sau poate opta pentru a
transmite coletul prin curierat cu confirmare de primire.
Oferta va fi însoţită de următoarele documente: - scrisoarea de înaintare (Formular nr.1);
dacă e cazul: împuternicire în original (formular nr. 2), copie CI/BI a reprezentantului ofertantului
împuternicit să participe la şedinţa de deschidere.
Precizări: În contextul epidemiologic actual, in vederea luării măsurilor necesare prevenirii
răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, candidatii vor respecta prevederile legale în
vigoare, pe parcursul participării la ședința de deschidere a ofertelor.
DATA LIMITĂ: pentru solicitare de clarificări: 14.12.2021

Entitatea contractantă are obligaţia de a răspunde oricărei solicitări de clarificare până la data
stabilită.
R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania

TEL: +40-261.768.640
FAX: +40-261.768.776
E-mail: office@aeroportulsatumare.ro
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Solicitările de clarificări se vor depune în format electronic pe e-mail la adresa:
achizitii@aeroportulsatumare.ro, sau pe Fax: +40 261768776.
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Răspunsurile formulate de către entitatea contractantă la solicitările de clarificări transmise
în termen, până cel târziu în data de: 16.12.2021

Răspunsurile la clarificări se încarcă atât pe site-ul propriu al R.A. Aeroportului Satu Mare cât și
pe SEAP la secțiunea „Publicitate anunțuri” în cadrul anunțului publicitar.
DATA LIMITĂ pentru depunerea ofertei: 21.12.2021, ora: 11:00.
DESCHIDEREA OFERTELOR va avea loc în data de 21.12.2021 , ora: 12:00, la sediul R.A
Aeroportului Satu Mare.
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE poate fi descărcată on-line pe site-ul nostru:
www.aeroportulsatumare.ro. Sectiunea Achiziții publice.

Director Comercial,

Director Operațional,

Șef Birou Securitate Aeroportuară
și Informații Clasificate
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Întocmit,
Responsabil Achiziții publice

