ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Călăraşi, Str. Progresul, nr. 23, jud. Călăraşi

Tel./Fax 0242/313151

Nr. 1380/04.05.2018

ANUNŢ ATRIBUIRE
la procedura simplificată proprie având ca obiect "Servicii de pază'
Referinţe:

-procedura aplicată - PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE;
-modalitatea de desfăşurare: offline cu achiziţie din Catalogul electronic S1CAP de la
ofertantul/ofertanţii câştigători;
-obiectul contractului/contractelor: „Servicii de pază" pentru obiectivele subordonate Direcţiei de
Asistenţă Socială Călăraşi, respectiv Creşa din str. Muşeţelului nr. 9 (Lotul 1) şi Adăpostul de
urgenţă pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogei nr. 65A (Lotul 2);

-Coduri CPV : 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2);
-Durata contractului: până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional pe o
perioadă de maxim 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395/2016 cu
modificările şi completările ulterioare;
-Nr. anunţ publicitar din SICAP: ADV1001516/12.04.2018;
-Documentaţia de atribuire a fost publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Călăraşi www.das.primariacalarasi.ro/informaţii-de-interes-public/achiziţii-publice;
-sursa de finanţare : Fonduri bugetare;
-criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut;
-număr de oferte primite: 1.
în urma evaluării ofertelor primite, ofertele declarate câştigătoare pentru contractul/contractele de
achiziţie publică având ca obiect „Servicii de paza" la obiectivele subordonate Direcţiei de Asistenţă

Socială Călăraşi, respectiv Creşa din str. Muşeţelului nr.9 (Lotul 1) şi Adăpostul de urgenţă pe timp de
noapte din str. Prel. Dobrogei nr. 65A (Lotul 2), sunt cele depuse de ofertantul PROTECTOR GUARD

STAR SRL.
Au fost încheiate contractele:
1.Contractul nr. 1323/26.04.2018 - Servicii de pază pentru obiectivul subordonat Direcţiei de
Asistenţă Socială Călăraşi - Creşa cu sediul în Călăraşi, str. Muşeţelului nr. 9 în valoare de
56.800,80 lei fără TVA;
2.Contractul nr. 1324/26.04.2018 - Servicii de pază pentru obiectivul subordonat Direcţiei de
Asistenţă Socială Călăraşi - Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte cu sediul în str. Prel.
Dobrogei nr. 65A în valoare de 86.436,00 lei fără TVA.
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