
 
                                                               ANUNȚ   
 

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.  

Adresa postala:  str. Timisoara, nr.2 , Localitatea:  Petrosani , Cod postal:  332015 , Romania , Punct(e) de 
contact:   Serviciul Achiziţii , Tel.  +40 254506235 , +40 254506217 Email:  achiziţii @cenhd.ro,  Fax:  +40 
254506236 , +40 254506217  Adresa internet (URL):  www.cenhd.ro;  
 Tip anunţ:  achiziţie directă ( cumpărare directă) 
 Tip contract: Servicii 
 CPV:79711000-1 -Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă 
 Valoarea estimată fără TVA: 38.400 
 Descriere contract: SERVICII DE MONITORIZARE ŞI DE ÎNTREŢINERE A SISTEMELOR DE ALARMARE 
ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI tip  CERBER C6 2, la obiectivele: EM  Lonea -Depozit de materii explozive (de 
consum);  EM  Vulcan -Depozit de materii explozive (central); EM  Vulcan -Depozit de materii explozive (de 
consum);  EM  Lupeni -Depozit de materii explozive (de consum);  Durata contractului :12 luni incepând de la 
01.05.2018.  
Condiţii de contract:   Operatorii economici vor depune următoarele documente:  
1. Propunere tehnica- Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie 
prestate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini În acest scop propunerea tehnica va contine un 
comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute în Caietul de sarcini, prin care sa se 
demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective 
2.Propunere financiară-se va completa formularul de ofertă conform formularului 1  
3.Documente de calificare respectiv: 
  3.1 Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie 
sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  originalul” 
  3.2  Licenţa de funcţionare emisă de IGPR privind prestarea serviciilor de pază conform art.19  din Legea 
333/2003 pentru  paza  obiectivelor ,bunurilor şi valorilor  și protecția persoanelor, republicată, valabilă la data 
depunerii ofertelor, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  originalul” 
  3.3 Licenţa de funcţionare  pentru întreţinere sisteme de alarmare împotriva efracţiei conform art.31 alin (1) 
din Legea 333/2003 republicată, valabilă la data depunerii ofertelor, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  
originalul” 
  3.4   Poliţă de asigurare pentru evenimente valabila, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  originalul” 
  3.5 Experienţa similară – ofertanţii vor face dovada că în ultimii 3 ani au prestat cel puţin un contract de 
natură similară- se vor prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de 
clientul beneficiar    3.6 Declaraţie pe propria răspundere că deţine mijloace de transport, materiale tehnice, 
mijloace de comunicaţii, mijloace audio-video,aparatura de recunoaştere şi identificare,sisteme de alarmă 
împotriva efracţiei,sisteme de cronometrare şi numărare,centre de supraveghere şi dispecerate,tehnica de 
calcul şi softul utilizat,armament şi alte mijloace  tehnice care vor face parte din dotarea societăţii 
3.7 Regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratului de monitorizare avizat de Inspectoratul de  
Poliţie conform art.33 alin2 din Legea 3332003 ,republicată, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  originalul” 
3.8  Avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
după caz,în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea, pentru conducătorul  societăţii  specializate în 
monitorizarea şi întreţinerea sistemelor de monitorizare şi alarmare împotriva efracţiei conform art.31 alin.3 din 
Legea 333/2003,republicată, copie lizibilă cu menţiunea „conform cu  originalul” 
Condiţii de participare:  Ofertele care  nu vor fi transmise până la data  solicitată  nu vor fi luate în 
considerare. 
Operatorii economici interesaţi sa participe trebuie sa depuna in mod obligatoriu toate documentele de 
calificare, propunerea tehnica şi propunerea financiara asa cum este precizat la condiţii de contract. Dacă 
lipseşte unul din elementele ofertei aceasta va fi declarata neconformă şi se respinge.Operatorii economici vor 
transmite oferta completa (documente calificare+propunere tehnica+propunerefinanciara) pe adresa de email 



achizitii@cenhd.ro sau  la Registratura SCEH SA, in plic inchis, pana la data precizata. Adresa SCEH SA, str. 
Timişoara nr.2, Petroşani, cod 332015, jud Hunedoara. 
 Criterii de adjudecare: Pretul total cel mai scazut al propunerii financiare, exprimat in lei, fara TVA, in 
conditiile in care oferta depusa este completa si corespunzatoare cerintelor entitatii contractante SCEH SA  si 
a fost depusa in termenul limita de primire a ofertelor. 
Termen limită primire oferte: 04.04.2018 
Informatii suplimentare: Achiziţia se desfăşoară   pe baza Procedurii operaţionale  privind achiziţionarea 
Serviciilor de pază şi protecţie şi a Serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare la SCEH SA. Oferta 
completa (documente calificare + propunere tehnica + propunere financiara) se transmite  conform celor 
precizate la condiţii de participare până în date de 04.04.2018 inclusiv. 
 Caietul de sarcini ,Proiectul de contract  şi  model formular de ofertă ( formular 1) sunt atasate / se regăsesc  
pe site-ul www.cenhd.ro- rubrica Achiziţii. Orice  operator economic are dreptul de a solicita clarificări.  Orice 
clarificare se va transmite  pe fax la numerele  +40 254506236 /+40254506218  cu cel puţin 3 zile lucrătoare  
inainte de data limită de primire a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde la orice clarificare intr-o 
perioada de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări . Răspunsul la clarificari, insoţite de intrebările 
aferente,vor fi publicate pentru toţi operatorii economici,fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat 
clarificările  respective, nu mai târziu  de 1 zi lucrătoare pe site-ul www.cenhd.ro- rubrica Achiziţii 
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