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Denumire contract/contracte: "Servicii de paz;
Tip contract: Contract de prestări servicii; ;
Obiectul contractului/contractelor: "Servicii de pază"
Asistenţă Socială Călăraşi, respectiv Serviciul Creşă dir str. Muşeţelului, nr. 9 şi Serjviciul pentru
aflate în situaţii de risc - Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte din str. Prel. Dobrcjgei, nr. 65A.
Clasificare CPV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2)
Durata contractului/contractelor: de la data încheierii contractului până la data de 31.122
posibilitate de prelungire până la data de 30.04.2022, conform art. 165 din HG nr. 395/2016, cu moc
şi completările ulterioare.
Valoarea totală estimată pentru cele 2 loturi: îjitre I ^9.440
de sarcini şi Fişei de date.|
Condiţii de participare: conform Fişei de date;
Sursa de finanţare: buget local;i
Adresa la care se depun ofertele: Direcţia de asistenţă socială Călăraşi, str. Progresul, nr. 23,
jud. Călăraşi;
Perioada de valabilitate a ofertei: conform Fişei| de da^e;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: conformi anunţ] publicjitar publicat în SICAIf*
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