Direcţia Gestiunea Patrimoniului

CRITERII CALIFICARE FURNIZORI PAZA, MONITORIZARE ŞI INTERVENŢIE
Banca de Export - Import a României Eximbank - S.A. este interesată în colaborarea cu o companie
experimentată în vederea achiziționării unui serviciu de paza, monitorizare şi intervenţie la noul sediu al
băncii şi la unităţile teritoriale ale acesteia (15 agenţii).
Companiile interesate în colaborarea cu Eximbank pentru acest proiect sunt rugate să depună la
Registratura Eximbank din Splaiul Independentei nr. 15, sect. 5 București, nu mai târziu de 18 Octombrie
2013 ora 16.00, următoarele documente obligatorii pentru calificarea în etapa de depunere a ofertelor
financiare:
-

Certificatul de licențiere IGPR- Direcția de Ordine Publica pentru servicii de pază a obiectivelor
bunurilor şi valorilor şi pentru proiectare, instalare, modificare sau întreţinere sisteme de alarmă
împotriva efracţiei;

-

Certificări de calitate: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 şi ISO 27001;

-

Extras de la Registrul Comerțului (Certificat constatator) nu mai vechi de 30 de zile;

-

Cifra de afaceri: anii 2012 și 2011;

Nu se vor califica pentru acest proiect comercianții care:
-

Nu dețin certificatul de licenţiere IGPR;

-

Nu dețin certificări de calitate: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 şi ISO 27001;

-

Au condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă;

-

Sunt în stare de insolvență sau faliment, sunt în proces de dizolvare sau lichidare;

-

Au cifra de afaceri pe anul 2012 mai mică de 1.000.000 lei;

-

Nu au acoperire naționala;

Următoarele cerințe sunt obligatorii:
1. Documentele de calificare vor fi prezentate în plic sigilat.
2. Plicul va avea o etichetă prin care se va identifica proiectul “ PAZA, MONITORIZARE ŞI
INTERVENŢIE” și numele ofertantului.
3. În plic vor exista documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor obligatorii de calificare.
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La depunerea documentelor de calificare se va solicita număr de înregistrare și ora de depunere de la
registratura Eximbank. Ofertele neînregistrate nu sunt valide.
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