76/11.01.2016
RASPUNS CLARIFICARI:

Subscrisa Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului
„Regele Mihai I al Romaniei” cu sediul in Timisoara str. Calea Aradului 119, Cod Fiscal
3487181, telefon 0256-277174 fax 0256-277174, prin prezenta, referitor la solicitarile de
clarificari primite pentru achizitia Servicii de paza, din data de 13.01.2016, comunicam
urmatoarele:
1. Intrebare:
Serviciul de transport valori monetare implica utilizarea unui autovehicul special amenajat
din partea prestatorului serviciilor de paza un conducator auto, un agent de securitate
insotitor sau numai un agent de securitate insotitor?
Raspuns:
Serviciul de transport cu paza pentru valori trebuie sa corespunda cerintelor legi 333/2003 si
a normelor de aplicare. Acest serviciu se presteaza la cerere, ocazional, iar valoarea/tariful nu
contribuie la aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut, care are in vedere tariful
de paza pe agent/ora. Nu se achizitioneaza serviciul de inchiriere autovehicul special cu/sau
fara sofer si cu/sau fara agent de securitate. Prin urmare, ofertantul va avea in vedere
prevederile normelor specifice in domeniu.
2. Intrbare:
Va rugam sa eliminati din fisa de date de la cap.VI prevederea ”Criteriul de atribuire si de
departajare, pretul cel mai scazut, va fi cel efectiv platibil, incluzind toate contributiile la
bugetul de stat si alte taxe inclusiv valoarea aferenta TVA, pentru serviciul de paza”,
deoarece incalca prevederile art.82 din HG925/2006.
Raspuns:
Se reformuleaza prevederea de la cap.VI din Fisa de date astfel ”Criteriul de atribuire si de
departajare, pretul cel mai scazut, va fi cel mai scazut pret conform metodologiei de calcul
solicitata pentru formarea pretului, exclusiv TVA, pentru serviciul de paza”.
3.
In ceea ce priveste cerinta privind agentii de paza ”sa fie apti medical, psihic si
fizic conform profilului profesiei de agent de securitate. Indeplinirea cerintei se va face cu orice
document scris.(ex.Adeverinta medicala, adeverinta privind verificarea aptitudinilor fizice, ...etc)”

precizam ca dovada aptitudinilor fizice se poate face si cu documentul in care se afla
consemnata urmarea disciplinelor de pregatire fizica, autoaparare etc, in cadrul cursurilor de
pregatire pentru calificarea de agent de securitate si/sau testul final de aptitudini fizice in
baza caruia s-a emis si certificatul de absolvire a cursului de specialitate agent de
paza/securitate.
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