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ANUNT DE PARTICIPARE 

Informatii generale 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti (ARCUB) 

Sediul social: Str. Lipscani nr. 84-90 sector 3, Bucuresti 

Tel. +40 217953602, Fax: +40 217953604 

Adresa internet (URL): www.arcub.ro 

Cod fiscal 9658744, 

Reprezentant legal: Dna. Mihaela PAUN 

Denumire servicii solicitate: Servicii de paza si protectie, in vederea asigurarii obiectivelor si 

bunurilor materiale aflate in patrimoniul si/sau administrarea ARCUB'' 

Procedura aplicata: Procedura proprie, pentru atribuirea contractelor de prestari servicii din 

categoria celor incluse in anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu valoarea 

estimata fara T. V.A mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1 ), lit. d), Cod CPV - 79713000-5 

- Servicii de paza.

Obiective generale ale achizitiei: Prestare servicii de paza si protectie, in vederea asigurarii 

obiectivelor si bunurilor materiale aflate in patrimoniul si/sau administrarea ARCUB. 

Servicii solicitate: Ofertantul va prezenta oferta detaliata pentru servicii de paza si protectie, in 

vederea asigurarii obiectivelor si bunurilor materiale aflate in patrimoniul si/sau administrarea 

ARCUB, conform cerintelor prevazute in docuentatia de atribuire. 
Valoarea estimata fara TVA: 185.100,00 lei 

Perioada valabilitate oferta: 60 de zile. 

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scazut 

Termen limita primire oferte: 14.09.2022, ora 12:00. 

Ofertele (inclusiv anexele la acestea) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, cu scrisoare de 
inaintare, având înscrise următoarele: 

a) adresa Autorităţii Contractante;

b) denumirea contractului pentru care se depune oferta
c) numele/denumirea Ofertantului.

Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL.

Sedinta de deschidere nu este publica. 

Daca plicul exterior nu este marcat corespunzator prevederilor, Autoritatea nu isi asuma 

responsabilitatea pentru ratacirea ofertei. Ofertantul trebuie sa sigileze documentele ofertei intr

un plic si are obligatia de a numerota fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al 
documentelor acesteia. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt 
valabile doar daca sunt vizate de catre persoahnna autorizata sa semneze oferta. Oferta are 

Str. Lipscani 84-90, Bucureşti 

021.795 36 02 I secretariat(â)arcub.ro 

www.arcub.ro 
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