Nr. 3469/24.11.2021
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
Întrebare 1:

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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Răspuns 1:
Entitatea contractantă clarifică următoarele:
- Entitatea contractantă nu a formulat nici o informație cu privire la garanția de
participare având în vedere prevederile art.41 alin(2) din H.G. nr.394/2016 cu
modificările și completările ulterioare prin care este precizat faptul că
„Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea
garanţiei de participare” și nu este o obligație. Conform procedurii proprii
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„Avand in vedere anuntul publicitar publicat in SEAP cu privire la atribuirea
acordului cadru de achizitie publica de servicii de paza va rugam sa precizati
urmatoarele:
- Nu a fost identificata nicio informatie cu privire la eventuale conditii de
constituire a garantiei de participare, va rugam clarificati
- Va rugam sa precizati care este salariul ce va sta la baza intocmirii
propunerii financiare avand in vedere ca in prezent nivelul acestuia este de
2.300,00 lei iar la data intrarii in vigoare a contractului va fi 2.550,00 lei.”

inițiată pentru atribuirea Acordului 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 și a prevederilor legale în vigoare, enitatea
contractantă nu a considerat necesar insituirea garanției de participare.
- La baza întocmirii propunerii finaciare se va lua în considerare salariul de
bază minim brut pe țară garantat în plată, conform prevederilor legale în
vigoare la data depunerii ofertei. În documentația de atribuire este prevăzută
atât modalitatea de ajustare preț cât și condițiile în care se poate ajusta pe
perioada acordului cadru.
Cu stimă,

Director General,

Șef Birou Securitate Aeroportuară,
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Responsabil achiztii publice,

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

