
 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita 
      

Tel.  +40245.614403    0800800168 (tel.verde)         Fax.  +40245.611774 

www.catd.ro         secretariat@catd.ro 

Pagină 1 din 2 

 

 

 

Nr. inreg.............................. 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru operatorii economici interesați, privind atribuirea contractului sectorial de servicii: 

“SERVICII PAZĂ ȘI PROTECȚIE” 

          - procedură simplificată proprie – servicii Anexa 2 – 

 

 

Entitatea Contractanta: Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. cu sediul în Târgoviște, Bd. 

I.C. Brătianu nr. 50, jud. Dâmbovița, cod poștal 130055, telefon 0245 614403, fax 0245 611774, 

înregistrată la Registrul Comerțului J15/5/1998, cod fiscal RO 10084149 vă invită să depuneți ofertă în 

scopul atribuirii contractului sectorial de prestări servicii: SERVICII PAZĂ ȘI PROTECȚIE 

 

1. Tipul contractului: contract de prestări servicii  

2. Cod CPV: 79713000-5- Servicii de pază (Rev.2) 

3. Valoarea estimată: 420.000,00 lei 
4. Tipul procedurii: procedură simplificată proprie privind achizițiile de servicii din Anexa nr.2 

5. Durata contractului: 01.04.2023 – 31.12.2023 

6. Sursa de finanțare: Surse proprii – venituri proprii 

7. Locul prestării serviciilor/obiective/posturi, conform descrierii din caietul de sarcini: 

1. Sediul central al societății din B-dul I.C. Brătianu nr. 50: 

            - 1 post cu program de 8 h, Luni-Vineri 

2. Atelier din str. Laminorului: 

           - 1 post temporar cu program de 16 h, Luni-Vineri si 24 h Sambata-Duminica 

3. Statia de apa Lazuri: 

           - 1 post temporar cu program de 8 h, Luni-Duminica; 

4. Statia Epurare Targoviste Sud: 

           - 1 post cu program de 8 h, Luni-Duminica. 

5. Statia de Epurare Priseaca 

           -1 post temporar cu program de 16 h, Luni-Vineri si 24 h Sambata-Duminica. 

6. Statia de apa si bazine Priseaca:           
- 1 post cu program de 8 h, Luni-Duminica. 

8. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile; 

9. Limba de redactare a ofertei: română; 

10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.02.2023, ora 15:00 (conform programului de lucru al 

societății); depunerea ofertei se va face, în conformitate cu specificațiile de atribuire, la registratura 

Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A., Bd. I.C. Bratianu nr. 50, jud. Dâmbovița, în plic închis în 

vederea înregistrării. 

11. Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut” 

 

 

http://www.catd.ro/
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Documentația de atribuire (caiet de sarcini, fișa de date, formulare și draft de contract) în vederea 

elaborarii ofertelor, se poate procura gratuit, în urma unei solicitări scrise din partea operatorului 

economic pe adresa de e-mail : achizitii@catd.ro , pe fax : 0245 611774 sau la sediul Companiei de Apă 

Târgoviște Dâmbovița S.A.. 

         Cu stimă, 

 

                   Director General 

                 Ec. Dumitru Adrian 

   

                                                                                                        Birou Achiziții Publice 

                                                                                                         Ec. Mocănescu Alexandra 
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