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Nr. 441/CRFPA Vâlcea/25.03.2021 

 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

 Centrul Regional de Formare Profesionala a Adultilor Valcea, cod fiscal 

1444160, cu sediul in localitatea Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr.98, judet 

Valcea, telefon/fax 0250 713798, e-mail crfpa.valcea@live.com, invita sa se 

depuna oferta in scopul atribuirii acordului-cadru pentru: Servicii de paza 2021-

2023, cod CPV 79713000-5 

1. Adresa la care se transmit ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. 

Calea lui Traian, nr.98, Valcea, telefon/fax 0250 713798, persoana de 

contact: Floricel Monica 

2. Adresa la care se deschid ofertele: localitatea Rm. Valcea, str. 

Calea lui Traian, nr.98, Valcea,  

3. Procedura de atribuire aleasă: PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru şi pentru 

organizarea de concursuri de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect 

servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mare 

decat pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) si mai mică decât 

pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice 

4. Categoria şi descrierea serviciului: Categoria serviciilor: anexa nr.2 

la Legea 98/2016-  Servicii de pază. 
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Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii pentru 

asigurarea pazei obiectivului și bunurilor materiale precum și protecție umană 

pentru imobilul situat în CRFPA Valcea cu sediul in Rm. Valcea, str. Calea lui 

Traian, nr.98, judet Valcea, astfel: 1 post de pază, respectiv 24/24 ore, valabil 

până la 14 aprilie 2023 (respectiv 17.520 ore) 

5. Durata acordului cadru: 24 luni, respectiv 15.04-2021-14.04.2023 

6. Limba în care trebuie redactate ofertele: romana 

7. Garanţiile solicitate: nu este cazul. 

8.  Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 

valabilă: 60 zile 

9. Valoarea estimata: 17,83 lei/ora; valoarea total estimata fara TVA a 

intregului acord cadru este de: 312.381,60 lei RON 

10.  Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai mic   

11. Conditii tehnice minimale: conform Fisa de achizitie; 

12. Data si ora limita de depunere a ofertelor : 02.04.2021, ora 9:00; 

13. Data si ora sedintei de deschidere 02.04.2021, ora 10:00; 

14. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: CRFPA site-ul 

www.crfpa-vl.ro.  

15. Termenele de solicitare si de raspuns la clarificari: 31.03.2021 

  

Director, 

Stroe Doina 


