
 

 

 
Anunț consultare achiziția serviciului de pază și transport valori, 

monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu 
agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor 

tehnice, cu schimbare de piese. 
 

   
 

 Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a serviciului de pază și 
transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, 

cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor 
tehnice, cu schimbare de piese. 
 

A) Transportul și paza valorilor se realizează, zilnic, în zilele lucrătoare, 
folosind autovehicule blindate, de la sediile Primăriei Municipiului Constanța. Se va 

desfășura astfel: 
 

1. Sediul Central Casierie - bld. Tomis nr. 51, Mun. Constanța; 

2. Serviciul Stare Civilă – str. Mihai Eminescu, nr. 20, Mun. Constanța; 
3. City Park Mall – b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2, Mun. 

Constanța;  
4. Administrație Cimitire – str. Bărăganului, nr. 2-4, Mun. Constanța; 

5. Sediu suplimentar (sediu nou dacă va fi cazul), mun. Constanța; 
6. Sediul Central  bd. Tomis 51, mun. Constanța; 
7. Trezoreria Municipiului Constanța; 

     8. Retur la Sediul Central Casierie – bld. Tomis nr. 51, mun. Constanța.  
  

B) Suplimentar, în funcție de necesitățile achizitorului, se vor transporta valori 
și la o altă locație, în baza ordinului de lucru transmis de achizitor, pe traseele 
prestabilite. 

 
 Serviciul de monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție 

rapidă se realizează cu autovehicule special amenajate, cu minim 2 agenți de 
securitate, din cadrul unei societăți specializate de pază și protecție, dotați cu arme 
de foc, în condițiile legii, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe și spray-uri iritant 

lacrimogene. Serviciul se va realiza în program permanent, pentru următoarele 
locații: 
 1. Sediul din str. Amzacea, nr. 13 –  deține 2 sisteme de alarmare antiefracție; 
 2. Casierie, sediu bd. Tomis, nr. 51; 
 3. Arhiva din str. Plevnei, Nr. 4; 
 4. Casierie sediu City  Park Mall, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, etaj 2; 
 5. Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului 2-4; 
 6. Arhiva din b-dul 1 Mai; 
 7. Arhiva din str. Gh. Lazăr, Nr. 5A; 
 8. Serviciul Stare Civilă, str. M. Eminescu, nr. 20. 
Obligațiile prestatorului cu privire la serviciul monitorizare sisteme antiefracție şi 
intervenție cu agenți înarmați sunt: 
 - să dețină minim 3 echipaje de intervenție specializate (minim trei 
autoturisme), formate din minim 2 agenți de securitate dotați cu armă de foc și 
muniție aferentă, cu bastoane de cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-

lacrimogene, uniforme de serviciu cu însemnele distinctive ale societății de pază, 
mijloace de protecție individuală (veste antiglonț etc.) și ecusoane de identificare cu 

fotografie; 
 - să instaleze fără nici un cost dispozitivele necesare conectării sistemelor de 
alarme existente la dispecerat, în vederea monitorizării (GPRS, butoane panică, 



 

 

senzori etc.), aceste dotări rămânând în custodia beneficiarului, pe toată perioada 
derulării contractului; 
  - să mute dispozitivele de monitorizare fără costuri suplimentare, în cazul 
mutării sediului într-o altă locație; 
 - să asigure monitorizarea permanentă și mentenanța periodică a sistemului de 
securitate antiefracție al obiectivului beneficiarului, prin conectarea GPRS la 
dispeceratul Prestatorului; 

- prin mentenanță periodică se înțelege: 
   - examinarea aspectului exterior și interior a tuturor componentelor; 
   - verificarea stării tehnice a tuturor acumulatorilor; 
   - verificarea individuală a fiecărui detector, buton, etc. 
 - să asigure intervențiile tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților 

echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese; 
 - să monitorizeze permanent și să intervină, în caz de nevoie, următoarele 

locații: sediul din str. Amzacea, nr. 13, care deține 2 sisteme de alarmare 
antiefracție ; sediul din b-dul Tomis, nr. 51; arhiva din str. Plevnei, nr. 4; casierie 
sediu City Park Mall; Serviciul Administrare Cimitire, str. Bărăganului, nr. 2-4; 

arhiva din b-dul 1 Mai;  arhiva din str. Gh. Lazăr, nr. 5A; Serviciul Stare Civilă,          
str. M. Eminescu, nr. 20; 
 - să intervină prompt în momentul declanșării butonului de panică, timpul de 
intervenție este de maxim 7 minute; 
 - să despăgubească beneficiarul, în caz de daune materiale provocate în urma 
nerespectării timpului de intervenție menționat; 
 - să intervină rapid și în cazul solicitării telefonice a beneficiarului, pentru 

prevenirea și stoparea unor evenimente, care ar putea produce distrugeri și 
pagube, sau chiar să afecteze integritatea fizică, ori să pună în pericol viața 

persoanelor aflate în obiectivele menționate; 
 - să aibă punct de lucru/sediu permanent în municipiul Constanța; 
 - să fie pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este 

răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 
utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toata durata contractului; 

- să asigure intervențiile tehnice în vederea eliminării disfuncționalităților 
echipamentelor, inclusiv cu schimbare de piese; 

-  prestatorul are obligația se deplaseze în vederea constatării defecțiunii în 

maxim  2 ore de la sesizarea problemei apărute; 
- înlocuirea pieselor se va face în baza unui raport întocmit de prestator și 

aprobat de beneficiar;  
 

 Aspecte supuse consultării: 
   Se solicită operatorilor economici prețul serviciilor de pază și transport valori, 
monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți 

înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu 
schimbare de piese; 
 Oferta va fi elaborate după modelul următor: 

Centralizator: 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Valoare 

fara TVA 
TVA 

Valoare 

cu TVA 

 

I 

 
Serviciul de pază și transport a valorilor, cu 
agenţi înarmaţi 

 

   

  

Serviciul de monitorizare sisteme de alarme 
   



 

 

II antiefracţie şi intervenţie rapida 

 

 TOTAL GENERAL    

 

I. Serviciului de paza si transport valori cu agenţi înarmaţi 

Nr. 
Crt. Denumire  

Zile/lu
na 

Luna 
Valoare 
lei/zi 

Total lei 
fără TVA 

A. 

1. Sediul Central  
(Bd. Tomis, nr. 51) 

22 12    

2. Sediul Stare Civilă 
 (str. Mihai Eminescu, nr. 20) 

22 12   

3. Sediul City Park Mall  
( Bd. Al. Lăpușneanu, nr. 116) 

22 12   

4. Sediul Administrație Cimitire 
(str. Bărăganului, nr. 2-4) 

22 12   

5. Sediu suplimentar (în caz de înființare 
sediu nou) 

22 12   

Total (1+2+3+4+5)   

B. 

Suplimentar, serviciul de pază și 

transport suplimentar al valorilor cu 
agenţi înarmaţi la o altă locaţie, în baza 

ordinului de lucru. 

5 12   

Valoare totală estimată lei fără TVA (A+B)  

TVA  

Valoare totală estimată lei cu TVA  

- în cazul diminuării numărului de sedii de unde se face transport zilnic de valori 

tariful total se va reduce în conformitate cu tariful prezentat în ofertă;  
- beneficiarul va notifica printr-o adresă prestatorul în cazul diminuării numărului de 
sedii de unde se colectează  valori monetare;      

 
II. Serviciului de monitorizare sisteme de alarme antiefracţie şi intervenţie 

rapidă 

Nr. 
Crt. Denumire  U.M. 

Locaţii 

Obiective 

P.U. 

luna 

Nr. 
luni 

Total lei 
fără 
TVA 

 
 

 
1. 

Serviciul de monitorizare sisteme de 
alarme antiefracţie şi intervenţie 

rapida, (cuprinde mentenanța 
periodică și intervenția tehnică pentru 

eliminarea disfuncționalităților 
echipamentelor fără schimbare de 
piese) 

buc 8  12  

2. Alt sediu al primărie dacă va fi cazul,  
în baza ordinului de lucru  

buc 1  12  



 

 

 
Valoare totală estimată lei fără TVA  

 
TVA  

 
Valoare totală estimată lei cu TVA  

 
 Data afișări anunțului: 18.02.2019; 

Termen limita primire oferte: 22.02.2019; 
Termen limita consultare: 25.02.2019; 

 
 Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 
celor precizate în anunț. 
  Informații suplimentare: se pot obține prin e-mail -  
sigurantabunuripublice@primăria-constanța.ro , direct la sediul Direcției Gestionare 

Servicii Publice, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau la fax. 0241/488186. 
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