
Anunț de consultare a pieței 
 
1) Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța 
cod poștal 900725, nr. telefon/fax 0241/488176 

 
2) Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul 

de consultare a pieței: http: //www.primaria-constanta.ro/transparenta/achizitii-

publice/consultarea-pietei 
 

 3) Consultare piață privind acord cadru ,,Achiziția serviciului de asigurare a 
integrității a bunurilor publice și private aparținând municipiului Constanţa” pentru 
o perioadă de 4 ani 

-  Cod CPV : - 79713000 Servicii de pază 
 

4) Serviciul de pază se va executa conform cerințelor legislației în vigoare. 
Posturile sunt de tip permanent, fixe/mobile, 24 h din 24 h, numărul minim de 
posturi de pază este de 10, într-un cuantum de maxim 357.120 ore/4 ani (48 luni) 

și maxim 100, într-un cuantum de maxim 3.571.200 ore/ 4 ani (48 luni), astfel:   

Numărul maxim de zile într-o lună:                                = 31 zile/lună 

Anul I (contract subsecvent nr. 1) 

Minim =   10 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 12 luni/an =  89.280 ore/an 
Maxim = 100 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/luni x 12 luni = 892.800 ore/an 

Anul II (contract subsecvent nr. 2) 
Minim =   10 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 12 luni/an =  89.280 ore/an 
Maxim = 100 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/luni x 12 luni = 892.800 ore/an 

Anul III (contract subsecvent nr. 3) 
Minim =   10 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 12 luni/an =  89.280 ore/an 

Maxim = 100 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/luni x 12 luni = 892.800 ore/an 
Anul IV (contract subsecvent nr. 4) 

Minim =   10 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 12 luni/an =  89.280 ore/an 
Maxim = 100 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/luni x 12 luni = 892.800 ore/an 
Total acord cadru (minim 10 posturi) pe 4 ani (48 luni)  

10 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 48 luni/4 ani =  357.120 ore/contract 
Total acord cadru (maxim 100 posturi) pe 4 ani (48 luni)  

100 posturi x 24 ore/zi x 31 zile/lună x 44 luni/4 ani = 3.571.200 ore/contract 
Programul de lucru al agenților de securitate este de maxim 12 ore / zi. 
 

     5) Aspectele supuse consultării: În vederea elaborării caietului de sarcini și 
a estimării valorice se va preciza: 

• prețul unitar/oră, fără T.V.A., cu specificarea modalității de calcul conform 
Anexei nr. 1; 

• perioada de timp alocată turei (schimbului) de pază maxim 8 sau 12 ore; 
• alte propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciului de pază. 

Data afișării anunțului: 25.04.2018 
Termen limită transmitere propuneri: 02.05.2018, ora 16,00 
Termen limită consultare: 04.05.2018 

 
 Orice persoană/organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta 

de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin mijloace electronice la 
adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primăria-constanța.ro.  

Alte informații pot fi obținute la nr. de telefon 0241 488186. 
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