Nr. 3393/19.11.2021

Către,
TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la ANUNȚUL DE PARTICIPARE PROPRIU nr. 3334/16.11.2021
având ca obiect “Acord cadru 36 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”, cod CPV 79713000-5 Servicii de pază, cu
anunț nr. ADV1255915 publicat în SEAP la data de 17.11.2021, la secțiunea „Publicitate
anunțuri”, respective erata nr. 3366/18.11.2021 ce aduce clarificare la anunțul de aparticipare,
La solicitarea operatorilor economici interesați, vă transmitem urmatoarele:
CLARIFICĂRI
1. Solicitare de clarificări nr. 3371/19.11.2021 la anunțul de participare la cap. Modul de

prezentare a propunerii tehnice- Cerințe privind pregătirea de specialitate necesară
personalului pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice:
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Întrebare 1:
Având în vedere:
„ 1. In anuntul de participare postat pe site-ul instituiei dumneavoastra nr. 3334/16.11.2021 la
cap. Modul de prezentare a propunerii tehnice – Cerinte privind pregatirea de specialitate
necesara personalului pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice punctul b)
solicitati aviz de port arme cu munitii letale cu glont pentru peronalul de paza” la momentul
depunerii propunerii tehnice , iar in caietul de sarcini se specifica la punctul D9. ca “ in cel mai
scurt timp dupa incheierea acordului-cadru/ contractului subsecvent, societatea castigatoare
va asigura obtinerea avizelor pentru dotarea cu arme si munitii letale cu glont a agentilor..” .
Va rugam sa clarificati daca la momentul depunerii ofertelor se depun sau nu se
depun avizele pentru port arma cu munitie letala pentru agentii de paza.
Aceeasi mentiune o facem si pentru pregatirea si certificarea in conformitate cu prevederile
Anexei la Regulamentul UE nr.1998/2015.

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Soseaua Satu Mare- Zalau, km. 9,5
Judetul Satu Mare, Romania
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Răspuns 1:
TEL: +40-261.768.640
FAX: +40-261.768.776
E-mail: office@aeroportulsatumare.ro

Entitatea contractantă clarifică următoarele cerințe prevăzute la anunțul de participare în cadrul cap.

Modul de prezentare a propunerii tehnice- Cerințe privind pregătirea de specialitate
necesară personalului pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice unde
apare astfel:
„În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligatia de a prezenta lista cu 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;
b)
aviz pentru dotarea cu arme și muniții letale cu glonț conform prevederilor Legii
nr.295/2004 și ale Planului de paza al R.A.Aeroportul Satu Mare.„
Adică ofertantul va întocmi lista cu personalul de paza folosit pentru prestarea serviciului, luând în

considerare că persoanele identificate în listă să dețină:
a)
atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate eliberat de poliție în conformitate
cu prevederile Legii nr.333/2003;
b)
aviz pentru dotarea cu arme și muniții letale cu glonț conform prevederilor Legii
nr.295/2004 și ale Planului de paza al R.A. Aeroportul Satu Mare,
cu obligativitatea de a prezenta pentru cerința de la lit.a) atestatele emise de poliție ale
agenților de securitate care vor presta activitate la obiectiv – asa cum apare la Modul de prezentare
al propunerii tehnice este precizat: „propunerea tehnica va contine o listă a personalului de paza
atestat de minim 19 agenti; 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 obligatoriu, atestatele emise de poliție ale agenților de securitate
care vor presta activitate la obiectiv – în copie conform cu originalul.”
Fiind o cerință obligatorie pentru lit. a) pentru ca operatorul economic să demonstreze, că în cadrul
societății, are personal calificat.
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scurt timp dupa incheierea acordului-cadru/ contractului subsecvent, societatea castigatoare va asigura
obtinerea avizelor pentru dotarea cu arme si munitii letale cu glont a agentilor..” s-a solcitat această
măsură pentru că la operatorii economici pot apărea modificări de personal pe durata valabilității acordului
cadru de 36 luni și se va actualiza lista personalului cu avizele.
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Cerința pentru lit.b):
Având în vedere că obiectul achiziției este un„Acord cadru pe 36 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 ” cu maxim
trei operatori economici clasați pe primele 3 locuri, cu reluarea competiției înainte de încheierea
fiecărui contract subsecvent, începând cu cel de-al doilea,
Solicitarea entității contractante la nivelul caietului de sarcini, punctul D9: “ in cel mai

Ca atare operatorii economici sunt obligați să depună documentele:
 aviz de port arme cu munitii letale cu glont pentru peronalul de paza;

În loc de:
conform cerințelor la nivelul caietului de sarcini punctul D9 „ in cel mai scurt timp dupa
incheierea acordului-cadru/ contractului subsecvent, societatea castigatoare va asigura obtinerea
avizelor pentru dotarea cu arme si munitii letale cu glont a agentilor..” conform prevederilor Legii
nr.295/2004 și ale Planului de paza al R.A.Aeroportul Satu Mare.

Se va citi:
„ in cel mai scurt timp dupa incheierea contractului subsecvent, societatea
castigatoare va asigura obtinerea avizelor pentru dotarea cu arme si munitii letale cu glont a
agentilor” conform prevederilor Legii nr.295/2004 și ale Planului de paza al R.A.Aeroportul Satu Mare.
Și
 dovada absolvirii cursurilor specifice de securitate, în baza Regulamentului (UE)
nr.1998/2015, Programului Național de Securitate Aeronautică (PNSA-H.G.
nr.1193/2012) și în conformitate cu Programul Național de Pregătire în Domeniul
Securității Aviației Civile (PNPSAC, Ordinul M.T. nr. 1079/11.06.2018);

În loc de:
conform cerințelor la nivelul caietului de sarcini punctul D11 „Termenul maxim până la care
câștigătorul va putea face dovada participării și absolvirii pregătirii prevăzute în Anexa la
Regulamentul (UE) 1998/2015 la pct. 11.2.2., 11.2.3.5. și 11.2.3.7., pentru personalul care îl
deține este de 45 de zile calendaristice de la data încheierii acordului cadru/contractului
subsecvent după caz, iar pentru o persoană nou angajată este de 45 de zile calendaristice de la
data angajării. După această perioadă, drepturile de acces în zonele aeroportului ale
agentului/agenților care se regăsește/regăsesc în această situație vor fi revocate.
Se va citi:
„Termenul maxim până la care câștigătorul va putea face dovada participării și absolvirii
pregătirii prevăzute în Anexa la Regulamentul (UE) 1998/2015 la pct. 11.2.2., 11.2.3.5. și
11.2.3.7., pentru personalul care îl deține este de 45 de zile calendaristice de la data încheierii
contractului subsecvent după caz, iar pentru o persoană nou angajată este de 45 de zile
calendaristice de la data angajării. După această perioadă, drepturile de acces în zonele
aeroportului ale agentului/agenților care se regăsește/regăsesc în această situație vor fi revocate.
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Întrebare 1:
Luând în considerare solicitările achizitorului exprimate în caietul de sarcini nr. 2956/22.10.2021
la Cap. E. DOTAREA OPERATORULUI ECONOMIC – clauza C- prestatorul trebuie să dispună
de o echipă de intervenție rapidă, care trebuie să aibă capacitatea de a intervenii la aeroport în cel
mult 15 minute de la momentul alarmării, cu un număr de cel putin patru agenti. La momentul
depunerii oferteloe se va atașa avizul – în copie conform cu originalul sau dovada contractării (ex.
acord de contractare in cazul declarării ca și câștigător),
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2.Solcitare de clarificări nr.3377/19.11.2021 la caietul de sarcini nr. 2956/22.10.2021:

se consideră inechitabilă aceasta solicitare a achizitorului.
Conform HG nr. 301/2012, art.98 se statuează faptul că dispozitivul echipelor de intervenție se
dimensionează în funcție de numărul de abonați, repartizarea și dispersia acestora, pentru
asigurarea timpilor stabiliți, iar repartizarea echipajelor de intervenție pe abonați și zone se face
prin anexe la regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a
sistemelor de alarmare împotriva efracției.
Răspuns 1:
Conform prevederilor legale în vigoare privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare aprobat prin HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, art.98 alin.(1) și alin.(2):
„(1) Dispozitivul echipelor de intervenţie se dimensionează în funcţie de numărul de abonaţi,
repartizarea şi dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliţi.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenţie pe abonaţi şi zone se face prin anexe la
regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei.”
Entitatea contractantă aduce clarificări privind cerința exprimată în caietul de sarcini
nr.2956/22.10.2021 la cap.E lit.c) astfel:
În loc de:
„serviciu de monitorizare și intervenție dispecerat (propriu sau contractat) pentru obiectiv, cu
program 24h, regulamentul de organizare și funcționare al acestuia precum și avizarea sa
conform HG nr.1010/2004. Să dispuna de o echipa de interventie rapida, care trebuie sa aiba
capacitatea de a interveni la aeroport in cel mult 15 minute de la momentul alarmarii, cu un numar
de cel putin patru agenti. La depunerea ofertei se va atașa avizul – în copie conform cu originalul
sau dovada contractării (ex. acord de contractare in cazul declarării ca și câștigător).”
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Se va citi:
„serviciu de monitorizare și intervenție dispecerat (propriu sau contractat) pentru obiectiv, cu
program 24h, regulamentul de organizare și funcționare al acestuia precum și avizarea sa
conform HG nr.1010/2004. Să dispuna de o echipa de interventie rapida, care trebuie sa aiba
capacitatea de a interveni la aeroport in cel mult 15 minute de la momentul alarmarii, cu un numar
de cel putin patru agenti. Se va atașa avizul – în copie „conform cu originalul” sau dovada
contractării (ex. acord de contractare) în cel mai surt timp posibil conform prevederilor legale în
vigoare, de la momentul încheierii contractului subsecvent”.
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Atragem atenția asupra faptului că, operatorii economici vor depune ofertele, în mod obligatoriu,
în conformitate cu cerințele solicitate și cu clarificările aduse la nivelul documentațiilor care stau
la baza atribuirii acordului-cadru sectorial, publicate atât pe site-ul propriu al R.A Aeroportului
Satu Mare cât și la „Publicitate anunțuri” pe SEAP.
Cu stimă,

Director General,

Șef Birou Securitate Aeroportuară,
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Responsabil achiztii publice,
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