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Nr. 1513/13.05.2020

ANUNŢ ATRIBUIRE
la procedura simplificată proprie având ca obiect "Senjicii de pază"
Referinţe:
Procedura ap icată - PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE;
Modalitatea ele desfăşurare: offline cu achiziţie din Catalogul electronic S. C.A.P. de la ofertantul/ofertanţii

câştigători;
Obiectul con ractului/contractelor: "Servicii de pază" pentru obiectivele subordonate Direcţiei de Asistenţă
Socială Călăifaşii, respectiv Serviciul Creşă din str. Muşeţelului, nr. 9 şi S rviciul pentru persoane aflate în
situaţii de risi ; - Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte din str. Prel. Dobrbgei, nr. 65A;
-Clasificare C PV: 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2);
Durata contr; ctului/contractelor: de la data încheierii contractului până la data de 31.12.2020, cu posibilitate
165 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi
de prelungin până la data de 30.04.2021, conform
completările jlterioare;
-Număr anun ţ publicitar din S.I.C.A.P.: ADV1138 917/01.04.2020;
-Documentaţiia de atribuire a fost publici tă pe site-ul Primă iei Municipiului Călăraşi www.das. primariacalarasi.ro/informaţii-de-interes -publi

:/achiziţii-publice;

-Sursa de finanţare: Fonduri bugetare;
-Criteriul de a ribuire: preţul cel mai scăzut;
-Număr de oferte primite: 6.
în urma evaluării ofertelor primite, ofertele decli rate câştigătoare pentru

ontractul/contractele de achiziţie
publică având ca obiect "Servicii de pază" pentru obie ctivele subordonate Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi,
respectiv Servicii|il Creşă din str. Muşeţelului, nr. 9 şi Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc - Adăpostul

de urgenţă pe timp de noapte din str. Prel. Dobrogc i, nr. 65A, sunt cele depuse de ofertantul R&S GUARD
SECURITY S.R. L. CĂLĂRAŞI,
Au fost înche iate contractele:
1.Contractul de servicii nr. 1469/08.05.2020 - Se^vicii de pază pentru o^iectivul subordonat Direcţiei de
Asistenţă Social Călăraşi, respectiv Serviciul Creşă din str. Muşeţelului, nr. 9 (Lotul \), în valoare de 43.226,40
lei, la care se adaugă T.V.A.;
2.Contractul de servicii nr. 1469/1/08.05.2020 - Servicii de pază pentru obiectivu subordonat Direcţiei de
Asistenţă Sociali- Călăraşi, respectiv Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc Adăpostul de urgenţă pe
timp de noapte d n str. Prel. Dobrogei, nr. 65A (Lotul 2), în valoare de 66.094, i6 lei, 1 care se adaugă T.V.A.
Direct
Ing. Clăi

uţiv,

ANCA
silier achiziţii publice,
firgil-Daniel IOSIF

Prezentul înscris conţine date cu caracter p^rsonal ce intră sub proiecţia R •gulameritiilui (UE)2016/679. Persoa, \ele vizate c^ ora li se adres^ază prezentul înscris,
precum şi terţele persoane care intră in posesja acestuia au obligaţia de 1 proteja conserva şi folosi dalele cu caracter personal in copdiţiile prevăzute de
regulamenlul(UE)2016/6 79
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