Nr. 4158/15.12.2021
Către,
TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la ANUNȚUL DE PARTICIPARE PROPRIU nr.4084/09.12.2021
având ca obiect “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”,
cod CPV 79713000-5 Servicii de pază, cu anunț nr. ADV1261218 publicat în SEAP
la data de 09.12.2021, la secțiunea „Publicitate anunțuri”,
La solicitarea operatorilor economici interesați, vă transmitem urmatoarele:

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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Referitor la clarificarea nr. 953/13.12.2021, înregistrată cu nr. 4134/14.12.2021
Întrebare 1: Conform caiet de sarcini:
„D6. Pentru asigurarea posturilor prevăzute la pct. D5.1., D5.2. și D5.3.,
conform Planului de pază al Aeroportului Satu Mare, dispozitivul de pază este
format din 7 posturi permanente, acoperite cu 18 agenți de securitate și 1 post
temporar, acoperit cu 1 agent de securitate. Pentru a dovedi că dispune de personalul
calificat necesar, la depunerea ofertei potențialul prestator, va prezenta minim 19
atestate emise de poliție, ale agenților de securitate care vor presta activitate la
aeroport – în copie conform cu originalul. Atestatele se vor anexa unei liste
nominale, în care, ofertantul își asumă pe proprie răspundere că persoanele în cauză
sunt angajații firmei și urmează să fie alocați pentru desfășurarea activității la
Aeroportul Satu Mare. De asemenea, conform H.G. 301/2012 art.33, ofertantul
trebuie să nominalizeze șefi de tură cu calificare (câte unul pe schimb) și un șef de
obiectiv/serviciu pază cu calificare.”
Conform prevederlilor legale în vigoare nu există calificare „șef de obiectiv” sau
„șef de tură”, aceste persoane fiind numite pe aceste funcții, fără a necesita o
calificare/avizare în acest sens.
Față de cele mai sus prezentate, vă rugăm să vă exprimați punctul de vedere!
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CLARIFICĂRI

Răspuns 1:
Entitatea contractantă clarifică următoarele, așa cum apare și în răspunsul de
clarificări nr. 4137/14.12.2021, publicat pe site-ul propriu:
Referitor la cerința formulată la punctul D, subpct. D6 din caietul de sarcini:
În loc de:

”...ofertantul trebuie să nominalizeze șefi de tură cu calificare (câte unul pe
schimb) și un șef de obiectiv/serviciu pază cu calificare.”
Se va citi:

„...ofertantul trebuie să nominalizeze șefi de tură (câte unul pe schimb) și un
șef de obiectiv/serviciu pază.”
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Răspuns 2:
Entitatea contractantă clarifică următoarele, așa cum apare și în răspunsul de
clarificări nr. 4137/14.12.2021, publicat pe site-ul propriu:
În cadrul prevederilor legale privind achizițiile sectoriale nu sunt prevăzute ca
entitatea contractantă să poată exclude operatori economici care beneficiază de
prevederile Legii nr. 76/2002.
Având în vedere prevederile legale și decizia CNSC nr. 1220/C11/1319.1320/
23.07.2019 paginile 17 și 18 „subvențiile acordate reprezintă stimulente acordate
angajatorului, a căror utilizare nu este corelată decât cu angajarea unei persoane
și care sunt acordate atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legale, scopul fiind
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Întrebare 2:
Vă rugam sa precizati daca se accepta depunerea unor conventii incheiate cu
AJOFM, prin care operatorii economici primesc subventii in situatia angajarii
persoanelor incadrate in grupurile vulnerabile! In caz afirmativ, va rugam sa
precizati care sunt documentele justificative pe care trebuie sa le depuna operatorii
economici, valabilitatea lor si felul prin care vor face dovada fatului ca respectivele
persoane vor presta servicii doar in cadrul contractului care face obiectul prezentei
achizitii! De asemenea, va rog sa ne comunicati care este modul prin care operatorii
economici vor face dovada ca pot pastra persoanele pentru care beneficiaza de
subventii pe toata perioada contractuala bugetată în oferta financiară!

crearea și menținerea unui loc de muncă pentru persoana angajată... operatorul
economic căruia îi sunt acordate subvenții, ca stimulent pentru angajarea unor
categorii de persoane devaforizate, are dreptul de a gestiona aceste sume după cum
crede de cuviință, iar convențiile sunt încheiate de către un operator economic
numai în cazul și, în mod cert, ulterior semnării unui contract unde va utiliza
personalul respectiv, existând posibilitatea de a nu-i folosi în prezentul contract,
unde sunt utilizate numai sumele rămase de încasat, nu personalul pentru care au
fost acordate...”. Obligația entității contractante este de a verifica accesul real al
unui ofertant (art.222 alin. (1) și (2) lit.f) din legea nr. 99/2016 ) în cazul în care
oferta financiară depusă are un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu serviciile care
constituie obiectul acordului-cadru care urmează a fi încheiat ducând și la încălcarea
principiului bunei credințe raportat la prețul estimat al acordului-cadru. Iar o altă
obligație al entității contractante, printre altele, fiind și cele rezultate din art. 221 din
Legea nr.99/2016 dacă se constată situații încadrate în prevederile legale.
Raportat la cele menționate mai sus entitatea contractantă nu are dreptul să
condiționeze propunerea financiară și fundamentarea prețului depuse, a vreunui
posibil ofertant.
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Întrebare 3: Conform caiet de sarcini:
„D5.1. În timpul programului de functionare al aeroportului, 6 zile/saptamana, de
luni pana sambata, prin:
a) patru posturi permanente/12 ore/zi/post intre orele 07:00-19:00;
b)
un post temporar instituit pe durata operarii sau stationarii
aeronavelor(vezi nota 2);
c) un punct de comanda (șef tură)/12 ore/zi/post intre orele 07:0019:00.
Nota:
Cantități minime estimative:
1. Programul de functionare al Aeroportului Satu Mare este de luni pana sambata
intre orele 07:00 si 19:00. Acesta (zilele și intervalele orare) precum și numărul
posturilor de pază poate fi modificat în funcție de necesitățile aeroportului.
2. Numarul estimat minim de ore pentru postul temporar instituit pe durata operarii
sau stationarii aeronavelor este de 1.400 ore/an.”
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Vă rugăm să precizați care sunt perioadele în care se presteaza orele pentru postul
instituit pe durata operarii sau stationarii aeronavelor, daca aceste ore sunt prestate
în weekend, Sărbatori legale, în timpul zilei sau în timpul nopții!
Răspuns 3:
Entitatea contractantă clarifică următoarele:
Operatorii economici vor calcula un preț fără TVA, respectiv un tarif unitar
fără TVA/oră/post pază raportat la prevederile caietului de sarcini inclusiv și cele de
la punctul D, subpunctul D.5.1 lit.a) și lit.c) cu nota –privind cantități minime
estimative și cantități maxime estimative, punctul 2; din care rezultă că pentru postul
temporar instuit pe durata operării sau staționării aeronavelor în timpul programului
de funcționare al aeroportului s-a estimat un număr de minim 1.400 ore/an și un
număr maxim de 2.000 ore/an, 6 zile/săptămână, de luni până sâmbătă între orele
07:00-19:00. Ca atare, nu s-au luat în calcul nici orele de noapte și nici zilele de
duminică.
În ceea ce privește sărbătorile legale, în momentul de față, R.A. Aeroportul
Satu Mare nu cunoaște programul de operare al operatorilor aerieni care efectuează
zborurile regulate pe următoarele 24 de luni.
Prin urmare operatorii economici vor lua în considerare marja necesară pentru
a acoperi toate costurile necesare pentru acest post temporar.
Cu stimă,
Director General,

Director Operațional,

Șef Birou Securitate Aeroportuară
și Informații clasificate,
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Responsabil achizitii publice,

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

TEL: +40-261.768.640
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