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Raportul procedurii 

,,Servicii de paza la sediul I.N.C.D.S. Marin Dracea S.C.D.E.P. Brasov-Un 

post fix” 

1. Referințe: 

Procedura de atribuire: ,,Procedură simplificată proprie” in conformitate cu art. 101 alin. (2) 

din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, si a Normelor interne de organizare a 

achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice stabilite si aprobate la nivelul I.N.C.D.S.  

Cod unic de identificare a achizitiei: 2390/20.07.2020 

Contract de achiziție publică:  ,,Servicii de paza la sediul I.N.C.D.S. Marin Dracea S.C.D.E.P. 

Brasov-Un post fix” 

Cod CPV: 79713000-5. Servicii de paza (Rev2). 
Anunț de participare: 

- pe site-ul www.icas.ro : nr.  2390/20.07.2020, publicat in data de 20.07.2020, la rubrica 

,,Evenimente” https://www.icas.ro/evenimente/Anunt-de-participare-nr.-239020.07.2020/193 

- pe site-ul http://ted.europa.eu anunțul de participare publicat cu nr: NU 

Valoarea estimată a achiziției: 125.000,00 RON, fara TVA. 
 

2.   Informații generale despre procedura de atribuire 

2.1 Legislația aplicabilă: 

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:  

-Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; 

-H.G. nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice; 

-Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a 

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 

pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016; 

- Norme interne de organizare a achizitiilor de servicii sociale si alte servicii specifice I.N.C.D.S. var. 4. 

mailto:icasstatiuneabv@yahoo.ro
http://www.icas.ro/
http://ted.europa.eu/
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2.2. Procedura de atribuire 

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: Procedura 

simplificata proprie. Procedura de atribuire a fost inițiată prin publicarea anunțului de participare și a 

documentației de atribuire pe siteul www.icas.ro  

2. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire 

Calendarul derulării 

procedurii de atribuire 
Data Locul 

Publicarea documentaţiei cu nr. 2390 

Documentatia contine: 

- Caiet de sarcini nr.2379/20.07.2020, 
-Fisa de date nr. 2384/20.07.2020, 

-Formulare, 

-Model contract 

20.07.2020 
www.icas.ro, rubrica Evenimente 

https://www.icas.ro/evenimente/Anunt-de-

participare-nr.-239020.07.2020/193 

 Invitaţii de participare 

Au fost transmise invitatiile cu nr.: 2391/20.07.2020; 
Nr.2392/20.07.2020;2393/20.07.2020. 

20.07.2020 

Pe email: 

S.C. DMC Human Security S.R.L. 

S.C. Activ Stel Rom S.R.L. 
S.C. S.L.F. Protect Security S.R.L. 

 

Solicitări de clarificări/răspunsuri Nu este cazul - 

Termenul-limită de depunere a ofertelor 03.08.2020/ora 16:30     Brasov, str. Closca 13 

Şedinţa de evaluare a ofertelor intr-o singura etapa 04.08.2020     Brasov, str. Closca 13 

Clarificari solicitate in cadrul procesului de evaluare Nu este cazul - 

 

Comisia de evaluare a ofertelor: numită prin Decizia internă nr. 10 din data de 03.08.2020 si este 

compusă din: 

Ovidiu BESCHEA PRESEDINTE CU DREPT DE VOT 

Ciprian VLAD MEMBRU  

Crina BUZATU MEMBRU  

3. Procesul de accesare si evaluare a ofertelor 

Accesarea si evaluarea ofertelor a avut loc la adresa mentionata in documentatia de atribuire  

si anume la sediul I.N.C.D.S aflat in  Brasov pe str. Closca, nr.13, in data de 04.08.2020 ora 

8:30, in prezenta membrilor comisiei de evaluare. Procesul de evaluare s-a desfasurat intr-o 

singura etapa si a fost concretizat cu P.V. 2602/04.08.2020. 

Astfel  in cadrul procedurii initiate de I.N.C.D.S. Brasov, cu privire la atribuirea contractului 

de ,,Servicii de paza la sediul I.N.C.D.S. Marin Dracea S.C.D.E.P. Brasov-Un post fix” au 

depus oferte in plic sigilat pana la data stabilita in anuntul de participare urmatorii operatori1: 

  

Nr.crt. Denumire operator 

economic 

Adresa Date de 

identificare 

Calitatea 

 

1. 

S.C. S.L.F. Protect 

Security    S.R.L. 

Str. 13 Decembrie, nr.23, 

Brasov, Jud. Brasov 

CUI: RO 32139059, 

 J8/1227/2013 
OFERTANT 

Lista documentelor depuse de fiecare operator economic și datele principale ale fiecărei oferte: 

3.1. Documente de calificare 

Verificarea documentelor de calificare prezentate de fiecare ofertant  in conformitate cu 

cerintele fisei de date nr. 2384/20.07.2020 astfel: 

 

 

                                                         
1Dacăestecazul, ca răspuns la anunțul de participare [selectați după caz]nr. [introduceți numărul de înregistrare]din [introduceți data 

înregistrării], următorii Ofertanți au depus ofertă în termenul limită de depunere a ofertelor: 

1. [introduceți denumirea operatorului economic] înregistrată la sediul autorității contractante cu nr. [introduceți numărul de înregistrare] 

din [introduceți data la care a fost înregistrată oferta], ora [introduceți ora la care a fost înregistrată oferta]; 

…… 

http://www.icas.ro/
http://www.icas.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/
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S.C. S.L.F. PROTECT SECURITY S.R.L. 

DOCUMENTE SOLICITATE DE 

AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ 

Coditie 

indeplinita 

DOCUMENTE DEPUSE SI ASUMATE 

DE 

OFERTANT 
Situatia personala candidatului sau ofertantului: 

Operatorii economici participanți la 

procedură nu trebuie să se regăsească în 

situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

(formular nr.4) 

 

DA Declarația privind neincadrarea in prevederile 

art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice (evitarea conflictului de 

interese).  

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la 

art.164 din Legea nr.98/2016.(formular 

nr.5) 

DA Declarația privind neincadrarea in prevederile 

art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice. 

Neîncadrarea în situațiile prevăzute la 

art.165-167 din Legea nr.98/2016.(formular 

nr.6) 

DA Declarația privind neincadrarea in prevederile 

art. 165-167, din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice. 

Certificate constatatoare privind lipsa 

datoriilor restante cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau a contributiilor la 

bugetul general consolidat (buget de stat, 

buget local, etc) la momentul prezentarii; 

DA Certificatul de atestare fiscala nr. 

902970/22.07.2020 emis de ANAF – DGRFP 

Brasov, care atestă lipsa sumelor restante la 

bugetul de stat. (Termen de valabilitate: 30 de 

zile de la data emiterii). 

     Certificatul de atestare fiscala nr.      

348840/24.07.2020 emis de Seviciul 

impozite, taxe si alte venituri emis de Dir. 

Fiscala Brasov, care atestă lipsa sumelor 

restante la bugetul local (Termen de 

valabilitate: 30 de zile de la data emiterii). 

 

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

Certificat constatator eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului, sau în cazul 

ofertanților străini, documente echivalente 

emise în țara de rezidență, urmează să fie 

prezentate numai la solicitarea autorității 

contractante. Informațiile cuprinse în 

documentele justificative trebuie să fie 

reale/valide la data prezentării acestora. 

DA Certificat Constatator nr. 452044/31.07.2020 

eliberat de O. N. R.C., de pe langa tribunalul 

mun. Brasov.Din certificatul conststator rezulta 

ca societatea este abilitata sa desfasoare 

serviciile solicitata- Cod CAEN-8010 Activitati 

de protectie si garda (Rev2). 

Certificat de inregistrare, emis de O.N.R.C. seria 

B, nr. 3057337. 

 

Licenta de funcționare emisa de I.G.P.R. in 

termen de valabilitate. 

DA Licență de funcționare nr. 2382/p din 

06.02.2014, emis de I.G.P.R. Directia Ordine 

Publica, valabila pana in data de 23.01.2023. 

Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Ofertantul va demonstra că a prestat în 

ultimii 3 ani servicii similare- Documente 

justificative: parți de contracte, scrisori de 

recomandare, alte certificate documente 

DA Scrisoare de recomandare din partea Directiei 

de paza si Ordine a Judetului Brasov, 

Document constatator referitor la indeplinirea 

obligatiilor contractuale servicii de paza si 

monitorizare alarme nr.2356/11.02.2019. 

Nu au fost solicitate cereri de clarificari. 

In urma verificarii documentelor de calificare depuse de catre S.C. S.L.F. Protect Security S.R.L, 

comisia de evaluare constata ca toate conditiile solicitate sunt indeplinite.  
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3.2. Evaluarea conformitatii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini si 

dupa caz, cu factorii de evaluare. 

 

Evaluarea se realizează pe baza informațiilor preliminare prezentate de: 

Nr.crt. Denumire operator 

economic 

Cod Unic de 

inregistrare 

Documente semnate 

(Administrator) 

1. S.C. S.L.F. PROTECT 

SECURITY S.R.L. 
RO31239059 Lucian POPESCU 

în oferta și a documentelor suplimentare identificate.  

Ofertantul a depus:  

Formularul 8 - ,,Propunere tehnica” conform modelului solicitat in documentatia de atribuire, 

aceasta are caracter ferm si este valabila pe toata perioada de desfasurare a contractului. 

Formularul 8.1. – Anexa la formularul cu nr. 8,, Metodologie de prestare a serviciilor”, 

conform modelului solicitat in documentatia de atribuire.  

Formularul 9 - ,,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniul 

mediului social si al relatiilor de munca”, conform modelului solicitat in documentatia de 

atribuire.  

Nu au fost solicitate cereri de clarificari. 

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos, identificate după 

cum urmează: 
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S.C. S.L.F. 

PROTECT 

SECURITY 

S.R.L. 

1. Grafic de servicii/cerinte si 

caracteristicile principale ale 

acestora 

Referința secțiunea III/Crerinte tehnice 

minime obligatorii 1-7,pag. 1-2 din 

Caietul de Sarcini 

 

Informatiile sunt detaliate in anexa 

propunereii tenice la punctul 1 

subpunctul 1.1., pag.1-2. 

 

Cerinta minima 

indeplinita 

 
2. Cerinte legate de dotari ale 

personalului de paza 

Referința secțiunea III/Crerinte tehnice 

minime obligatorii al 2.,pag. 2 din 

Caietul de Sarcini 

 

Informatiile sunt detaliate in anexa 

propunereii tenice la punctul 1 

subpunctul 1.1., pag.3-4. 

 

Cerinta minima 

indeplinita 

 
3. Cerinte legate de mijloacesi 

instalatii tehnice 

Referința secțiunea III/Crerinte tehnice 

minime obligatorii spct 6.,pag. 2 din 

Caietul de Sarcini 

 

 

Informatiile sunt detaliate in anexa 

propunereii tenice la punctul 1 

subpunctul 1.1., al2 tabel 

 

Cerinta minima 

indeplinita 

 
4. Cerinte legate de detinerea unui 

dispecerat de monitorizare alarme 

Referința secțiunea III/Crerinte tehnice 

minime obligatorii spct 6.,pag. 2 din 

Caietul de Sarcini 

 

Informatiile sunt detaliate in avizul de 

functionare al dispeceratului de 

monitorizare alarmr cu nr. 

438.950/S3/TL din 01.10.2015, emis de 

Directia Ordine Publica a M.A.I. 

 

Cerinta minima 

indeplinita 

Nu au fost solicitate cereri de clarificari. 

In urma evaluarii, propunerea tehnica depusa de  S.C. S.L.F. Protect Security S.R.L., este 

considerata concludenta, aceasta indeplinind cerintele minime stabilite in caietul de sarcini si 

documentatia de atribuire. Ca urmare comisia de evaluare declara oferta operatorului S.C. 

S.L.F. Protect Security S.R.L. - Conforma. 
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3.3. Evaluarea propunerilor financiare și a conformității acestora cu propunerile 

caietului de sarcini. 

 

Comisia de evaluare a evaluat propunerile financiare sub aspectul: 

i. corelării cu propunerile tehnice prezentate; 

ii. identificării și remedierii erorilor aritmetice și corectării acestora în condițiile admise 

de lege; 
iii. încadrării în valoarea estimată a achiziției, inclusiv sub aspectul analizării posibilității 

disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu 

respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale; 

iv. asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de 

scăzut/scăzuteîn raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executatastfel încât nu se poate asigura 

îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini. 

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor financiare sunt prezentate mai jos se realizează pe baza 

informațiilor preliminare prezentate de: 
Nr.crt. Denumire operator economic Cod Unic de 

inregistrare 

Documente semnate (Administrator) 

1. S.C. S.L.F. PROTECT 

SECURITY S.R.L. 
RO31239059 Lucian POPESCU 

 în oferta și a documentele suplimentare identificate: 

Formularul 7 - ,,Formular de Oferta” -conform modelului solicitat in documentatia de 

atribuire, aceasta are caracter ferm si este valabila pe toata perioada de desfasurare a 

contractului. 

Anexa la formular Oferta - ,, Justificare Tarif “- cheltuieli salariale, alte cheltuieli. 

Dispozitii de repartizare conform legii nr.76/2002 cu nr.99420921/28.07.2020 si 

95951881/02.03.2020., emise de A.J.O.F.M. 

In urma verificarii documentelor depuse, a modului de calcul al ofertei, a documentelor 

suplimentare dar si a insusirii de catre operator a declaratiei de respectare a mediului social si 

al relatiilor de munca, comisia de evaluare constata ca oferta depusa de operatorul: 
Nr. 

Crt. 

Operator economic Valoare estimata 

(lei fara TVA) 

Valoare ofertata 

(lei fara TVA) 

% din    

  valoarea 

estimată 

1 S.C. S.L.F.PROTECT SECURITY  

S.R.L. 
125.000,00 109.500,00 88 

se incadreaza in limita fondurilor disponibilizate,   este corelata cu propunerea tehnica prezentata iar 

pretul propus  si  componente ale acestuia nu este neobișnuit de scăzut, în raport cu ce urmează a fi 

prestat astfel încât sa se  poata asigura îndeplinirea contractului/acordului cadru la parametrii cantitativi 

și calitativi solicitați prin caietul de sarcini si o considera Admisibila. 

Nu au fost solicitate cereri de clarificari. 

3.4. Rezultatul evaluării ofertelor 

Numele Ofertantului Ofertă admisibilă Ofertă respinsă și motivele respingerii 

S.C. S.L.F.PROTECT 

SECURITY  S.R.L. 
DA - 

 

4. Aplicarea criteriului de atribuire 

       In urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile si anume,,preţul cel mai scăzut”, 

asa cum este stabilit in documentatia de atribuire, clasamentul este următorul: 
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Nr. crt. Denumirea ofertantului  

 

Clasament Preț ofertat 

(lei fara TVA) 

1 S.L.F. Protect Security S.R.L. 1 109.500,00 

5.   Informații din cadrul ofertelor declarate de ofertanti ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate 

de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației în domeniul achizițiilor 

publice/sectoriale) 

i. Nu este cazul 

6.  Concluzii și semnături 

In urma verificarii documentelor depuse pentru atribuirea contractului de ,,Servicii de paza la 

sediul I.N.C.D.S. Marin Dracea S.C.D.E.P. Brasov-Un post fix”, conform P.V. 

2602/04.08.2020, membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul  

S.L.F. Protect Security S.R.L. ca ofertă câștigătoare  pentru această procedură de atribuire, 

ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de 

atribuire.  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii, astazi  04.08.2020  într-un singur 

exemplar original pentru a fi inclus în dosarul achiziției2. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                         
2In termen de 3 zile de la data aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante, acesta va fi remis in copie catre ANAP 


