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privind achiziţia publică de: “Servicii de paza” 2018
(servicii cuprinse in Anexa 2 din LEGEA 98/2016)
cod CPV: 79713000- 5 - Servicii de paza
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SECTIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:STR. OLTETULUI, NR. 30, SECTOR 2.
Localitate:BUCURESTI

Cod postal:023817

Punct(e) de contact:

Telefon:

In atentia DUTEANU OANA

0212421588

E-mail:ccsstei@yahoo.com

Fax: 0212422109

Tara:ROMANIA

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):www.ccsstei.ro
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru
dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
◼ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
□ Altele: completati anexa A.III
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 2 zile lucratoare (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
◼ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

□ Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Aparare

□ Agentie/birou national sau federal

□ Ordine si siguranta publica

□ Colectivitate teritoriala

□ Mediu

□ Agentie/birou regional sau local

□ Afaceri economice si financiare

□ Organism de drept public

□ Sanatate

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie
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□ Altele (precizati): —————————

□ Educatie
◼Altele (precizati): SPORT SI TINERET
da □ nu □

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor Contract
de prestari servicii de paza.
□

a) Lucrari
Executare

□

B) Produse

□

c) Servicii

Cumparare

□

Categoria serviciilor

◼
SERVICII

Proiectare si executare

□

Leasing

□

INCLUSE IN ANEXA 2 DIN LEGEA

Executarea, prin orice

□

Inchiriere

□

98/2016

mijloace, a unei lucrari,

Inchiriere cu optiune de

□

conform cerintelor

cumparare

specificate de autoritatea

O combinatie intre acestea

□

contractanta
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare:

........................

........................

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS □□□□□□

STUDENTESC TEI, Str. Oltetului, nr. 30.
Cod NUTS RO321

II.1.3) Procedura implica
Un contract de achizitii publice

◼

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

□

Incheierea unui acord-cadru

□

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) – NU ESTE CAZUL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII PRESTATE DE CATRE ENTITATI JURIDICE SPECIALIZATE IN VEDEREA ACHIZITIONARII DE
CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA A SERVICIILOR DE PAZA .
-

pentru un numar de 730 ore in medie pe luna x 2 posturi = 1460 ore in medie pe luna;

-

serviciile vor fi prestate in perioada : 01.08.2018 – 31.12.2018 cu posibilitatea de prelungire a contractului de servicii
deja achizitionate pentru 2 posturi cu activitate in regim permanent: zilnic cu program de 24 ore pe zi, inclusiv sambata,
duminica si zilele de sarbatoare, pentru o perioada de maxim 4 luni de zile cuprinsa intre: 01.01.2019 – 30.04.2019, ,
numai in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

-

Valoarea estimata minima a intervalului de 131.400,00 lei reprezinta valoare estimata pana la 31 decembrie 2018,
valoare in functie de care se vor elobora si evalua ofertele si pentru care se incheie contractul, iar valoarea maxima
estimata a intervalului de 236.520,00lei reprezinta valoarea globala estimata ce cuprinde si valoarea prelungirii, numai
in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie, in caz contrar Complexul Cultural Sportiv
Studentesc Tei nu va opta pentru prelungirea contractului de servicii, neavand nicio obligatie in acest sens fata de
operatorul economic care presteaza serviciile de paza.
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II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79713000 - 5

Vocabular principal
Obiect principal

SERVICII DE PAZA
da □ nu ◼

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)

da □ nu ◼

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati

Pentru prezenta procedura de atribuire, autoritatea contractanta a decis ca executia contractului de prestare Servicii de paza sa
nu se desfasuare pe loturi. Astfel, decizia autoritatii contractante de a nu imparti pe loturi achizitia, are in vedere urmatoarele
argumente:
-

Contractul de prestare servicii de paza este un contract de complexitate redusa, nefiind necesara impartirea pe loturi;

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu ◼

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Cantitatea totala (numarul maxim) de ore de servicii de paza care se anticipeaza a se achizitiona este de 7.300 ore,
pentru o perioada cuprinsa intre 01.08.2018 – 31.12.2018, pentru un numar de 2 posturi de paza cu activitate in regim
permanent: zilnic cu program de 24 ore pe zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de sarbatoare, cu posibilitatea de
prelungire a contractului de servicii cu o cantitate de 5.840 ore/2 posturi , pentru o perioada de maxim 4 luni de zile,
perioada cuprinsa intre: 01.01.2019 –31.04.2019, numai in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta
destinatie. In caz contrat Complexul Cultural Sportiv Studentesc nu va opta pentru prelungirea contractului de servicii,
neavand nicio obligatie in acest sens fata de operatorul economic care presteaza serviciile de paza.
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):

sau intervalul: intre

131.400,00

si

131.400,00

236.520,00 lei

Moneda:

Moneda:

lei

lei

Valoarea estimata minima a intervalului e s t e de: 131.400,00 lei fara TVA, reprezinta valoarea estimata pana la 31
decembrie 2018, respectiv reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si
evalua ofertele respectiv valoarea maxima pana la care se pot elabora ofertele si pentru care se incheie contractul, iar
valoarea maxima a intervalului de: 236.520,00 lei reprezinta valoarea estimata globala ce contine valoarea estimata minima
la care se adauga valoarea posibilelor prelungiri propuse a fi realizate pentru o perioada de maximum 4 luni, respectiv
01 ianuarie 2019 –30 aprilie 2019 numai in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. In caz
contrar Complexul Cultural Sportiv Studentesc nu va opta pentru prelungirea cantitatilor de servicii, neavand nicio
obligatie in acest sens fata de operatorul economic care presteaza serviciile de paza.
II.2.2) Optiuni (dupa caz)
Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractului de prestari servicii, prin act aditional, in conditiile
Art.165 alin.1 litera d) din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Cantitatea totala de servicii de paza
prestate este de 7.300 ore pentru 2 posturi de paza care isi vor desfasura activitatea timp de 153 zile, in perioada 01 august
2018 – 31 decembrie 2018 cu posibilitatea de prelungire a contractului de servicii deja achizitionate initial (7300 ore/2
posturi de paza) cu inca o cantitate maxima de 5840 ore pentru 2 posturi, cantitate care reprezinta nivelul maxim pana la
care va fi posibila o astfel de prelungire. Se prevede ca posibilitatea de prelungire a contractului sa se realizeze pentru o
perioada de maxim 4 luni, respectiv: 01 ianuarie 2019 – 30 aprilie 2019. Prelungirea contractului de servicii de paza se va
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realiza de catre Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei numai in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu
aceasta destinatie. In caz contrar Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei nu va opta pentru prelungirea contractului de
servicii, neavand nicio obligatie in acest sens fata de operatorul economic care presteaza serviciile de paza. Prelungirea
contractului initial care expira la 31.12.2018 nu poate depasi o durata de maxim 4 luni de la data expirarii duratei initiale de
indeplinire a acestuia.
Calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:
in luni: maxim 4 luni (de la 31.12.2018)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni:153 zile (de la data atribuirii contractului) pentru o perioada cuprinsa intre: 01.08.2018 si 31.12.2018, cu
posibilitatea prelungirii contractului prin act aditional pentru anul 2018, pe o perioada de maxim 4 luni, de la data de
01.01.2019 pana la data de 30.04.2019, numai in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. In
caz contrar Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei nu va opta pentru prelungirea contractului de servicii, neavand nicio
obligatie in acest sens fata de operatorul economic care presteaza serviciile de paza.

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
da □ nu ◼□

II.4.1. Ajustarea pretului contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

da ◼ nu □

III.1.1.a) Garantie de participare

da ◼ nu □

Ofertantii vor constitui o garantie de participare a carei valoare se raporteaza la valoarea estimata a achizitiei,
in cuantum(valoare) de: 2600,00 lei.
Garantia de participare, se constituie, in conformitate cu prevederile cap.II, sectiunea a-4-a, paragraf 4, art.35,
art.36, art.37, art.38 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice. Garantia de participare se poate constitui, pe langa modalitatile de constituire reglementate
de art.36 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si prin depunere la casieria autoritatii contractante a sumelor
reprezentand garantia de participare, in numerar.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile
de la termenul limita de primire a ofertelor.
Forma de constituire a garantiei de participare:
1.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara
sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta.
2.Dacă garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul
RO86TREZ7025005XXX008677 al autoritatii contractante, deschis la Trezorerie,sector 2, cod fiscal RO
4340200.
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3.Garantia de participare se poate constitui si prin depunere la casieria autoritatii contractante- Complexul
Cultural Sportiv Studentesc Tei a sumelor reprezentand garantia de participare, in numerar, daca valoarea
garantiei de participare este mai mica de 5000 lei.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în
oricare dintre următoarele situaţii:
a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului de achizitie publica;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de
valabilitate a ofertei.
Garantia de participare se va depune in original la sediul Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei, de catre
toti operatorii economici, respectiv se prezinta autoritatii contractante in original, cel mai tarziu la data si oralimita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie
constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori
economici.
In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata in original, cel mai tarziu
la data si ora–04.07.2018, ora 10:00.
limita de depunere a ofertelor. Restituirea garanției de participare se va face în conformitate cu art. 38 din H.G.
395/2016.
da ◼

III.1.1.b) Garantie de buna executie

nu □

1)Cuantumul garantiei de buna executie: 2 % din valoarea fara TVA a contractului.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 39 al HG nr.395/2016.
Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO86TREZ7025005XXX008677 deschis Trezorerie, sector 2 al autoritatii contractante. Daca garantia se
constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o
societate de asigurari se va putea utiliza orice model de formular agreat de catre institutia emitenta, cu conditia
respectarii prevederilor art. 90 alin. (2) – (3) din H.G. nr. 925/2006. În cazul depunerii de oferte în asociere,
garantia de buna executie trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti
membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie se poate constitui si conform prevederilor
Art. 40 alin. (1) al H.G. nr. 395/2016 .
Mod de prezentare: instrumentul de garantare sau dovada viramentului se prezinta în original.
Restituirea garantiei: in conformitate cu prevederile Art. 42 (2) al HG 395/2016.
Retinerea garantiei: in conformitate cu prevederile Art. 41 al HG 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)
ASOCIERE CONFORM ART.53 DIN LEGEA 98/2016; ASOCIERE CONFORM ART. 66 DIN LEGEA PRIVIND
ACHZITIILE SECTORIALE NR.99/2016; ASOCIERE CONFORM ART 39 DIN LEGEA PRIVIND CONCESIUNILE DE
LUCRARI SI CONCESIUNILE DE SERVICII NR.100/2016. – SE VA COMPLETA MODEL FORMULAR DIN SECTIUNEA
FORMULARE(DACA ESTE CAZUL)
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III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)

da □ nu ◼

III.1.5. Legislatia aplicabila

✓ Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
✓ H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
✓ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizițiilor publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului
sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, (formular
K)si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice (formular L).
A. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea
cerintei.Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico -profesional de catre tert/terti sustinatori,
fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
B. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art. 165 si art.167 din Lege
98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
contractului.
-In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit
documentele de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165 si art
167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva.
Se solicita:
-

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire
la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(buget local si buget de
stat);

-

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au
fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul
legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

-

Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea
98/2016(Formular C)

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: doamna Ana Monica
Puscau-director,domnul Dan Andronache-consilier, domnul Simion Dan Adrian – consilier, doamna Elena
Cojanu – contabil sef,doamna Aldea Cristina -economist, Alexandra Bucur-consilier, doamna Oana Duteanu
consilier, doamna Iliana Stanciu – referent.
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Certificat Unic de Inregistrare emis de Oficiul Registrul Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate
al operatorului economic, in copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.
da □ nu ◼

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

da □ nu ◼

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)
_________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile

da □ nu ◼

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Procedură simplificată proprie
Justificarea pentru alegere procedura simplificata proprie:
Serviciile de paza sunt incluse in Anexa 2 din Legea 98/2016, aceste servicii nu intra sub incidenta legii
98/2016 in cazul in care sunt organizate sub forma de servicii fara caracter economic de interes general.
Offline ◼

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

On line □

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii)
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile de atribuire )

Pretul cel mai scazut

da ◼

nu □

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

da □

nu ◼

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)
_________________________________________________________________________________________

9

da □ nu ◼

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Daca da,
□

Anunt de intentie

Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicari anterioare (dupa caz) □
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunt de intentie
Numarul si data publicarii in SEAP
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

◼

□

□

□

□

Moneda in care se transmite oferta financiara : LEI
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in zile: 60 de zile de la
termenul limita de primire a ofertelor.

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, descriind detaliat conform
caracteristicilor tehnice prezentate in caietul de sarcini modul de realizare al achizitiei de Servicii de paza pentru sediul
Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei .
In cadrul propunerii tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. Se va completa in acest sens:
Declaratia (formulata de operatorul economic) prin care acesta declara faptul ca la elaborarea ofertei/ofertelor a
tinut cont de reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca ,astfel cum sunt indicate in
cadrul art.51 din Legea nr.98/2016. In acest sens operatorii economici vor prezenta o declaratie pe propria raspundere
conform art.51 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
In cazul in care ofertele prezentate nu respecta cerintele din Caietul de sarcini, acestea (ofertele) vor fi considerate
neconforme, conform H.G. nr. 395/2016, art. 137 alin.3 lit.a).
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertele (pronunerile financiare) prezentate de operatorii economici care participa la procedura de atribuire a contractului
pentru Achizitia de servicii de paza pentru sediul C.C.S.S.-TEI. includ toate cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor,
indiferent de natura acestora.Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de prestari servicii, cu
respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.La elaborarea ofertelor, calculul ofertei respectiv valoarea ofertei
inscrisa in Propunerea financiara, se va determina (realiza) pentru un numar de 7300 ore, calculate pe o perioada de 153 de
zile cuprinsa intre 01.08.2018 – 31.12.2018, pentru un numar de 2 posturi de paza cu activitate in regim permanent: zilnic cu
program de 24 ore pe zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de sarbatoare.Propunerea financiara va fi exprimata in LEI
(RON).Departajarea ofertelor se va face comparand valorile ofertate in LEI (RON).
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei este de : 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
Pentru inscrierea si participarea la procedura ofertantii vor depune in plic inchis urmatoarele:
Scrisoare de inaintare : Formular A (se inainteaza in 2 exemplare);
Garantia de participare se va prezenta in original si va fi atasata , in mod obligatoriu, la scrisoarea de
inaintare.Neprezetarea acestui document in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata
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conduce automat la declararea ofertei ca fiind inacceptabila;
Documentele de calificare, in plic sigilat, pe care se va scrie documente de calificare;
Propunerea tehnica, in plic sigilat, pe care se va scrie Propunerea tehnica;
Propunerea financiara, in plic sigilat, pe care se va scrie Propunerea financiara;
Plicurile cu documentele de calificarea, propunerea tehnica si propunera financiara vor fin introduse intrun plic exterior sigilat,netransparent pe care se va scrie :
“OFERTA PENTRU ACHIZITIA SERVICIILOR DE PAZA, A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
04.07.2018 ORA 11:00 ”

Depunerea, deschiderea şi evaluarea ofertelor
Ofertele vor fi depuse la sediul Complexului Cultural Studentesc Sportiv -TEI , str.Oltetului, nr. 30, sector 2,
Bucuresti, la Registratură. Program: luni – vineri:08:00 – 16:00 .
Data limită pentru depunerea ofertei :04.07.2018 ora 10.00.
Ofertele sunt declarate intarziate daca sunt transmise dupa data/ora limita de primire a ofertelor respectiv data/ora de: 04.07.
2018,ora 10:00
Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 04.07.2018, ora 11.00, la sediul autoritatii contractante respectiv Complexul Cultural
Studentesc Sportiv -TEI , str.Oltetului, nr. 30, sector 2,Bucuresti. La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţii
împuterniciţi ai ofertanţilor; aceştia se vor legitima cu actul de identitate şi vor prezenta împuternicirea semnată şi ştampilată
de reprezentantul legal al societăţii.
Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare in legatura cu posibilitatea operatorului economic ofertant/candidat de a
depune oferta dupa data si ora limita stabilita in documentatia de atribuire sau la o alta adresa decat cea mentionata in
documentatia de atribuire.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
da □ nu◼

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

da □ nu ◼

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________
Tipul de finantare:
Cofinantare

□

Credite externe cu garantia statului □
Fonduri europene

□

Alte fonduri.

◼

Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Denumire oficiala: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa:Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti
Localitate:Bucuresti

Cod postal: 030084

E-mail:

Telefon:+40213104641

Tara: Romania

office@cnsc.ro
Adresa Internet

Fax:+40 213104642/+40 218900745

(URL) www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
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Localitate:

Cod postal:

E-mail:

Telefon:

Adresa Internet

Fax:

Tara:

(URL)
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI
Adresa:Str. Oltetului, nr.30, sector 2, Bucuresti
Localitate: Bucuresti

Cod postal:023817

E-

Telefon: +40 0212421588

Tara:Romania

mail:ccsstei@yahoo.
com
Adresa Internet

Fax: +40 0212422109

(URL)
www.ccsstei.ro
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SECŢIUNEA II
II. MODELE DE FORMULARE
Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care
o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor
depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică prezinta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni , completate în mod
corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

MODELE DE FORMULARE

Formularul A
Formularul B
Formularul C

Scrisoare de inaintare ;
Imputernicire ;
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 din Legea 98/2016;

Formular E

Propunere financiara;

Frmular G

Scrisoare de garantie de participare;

Formular K

Decalartie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

Formular L

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.

Formular M

Informatii despre asociere

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire
Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de
reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana
autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.
În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi
prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conţin o secţiune distinctă pentru situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.
Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate în limba română şi vor
îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea
contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câștigători prezentarea acestor documente în forma original, în
cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documentele / declaraţiile / certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de
traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.
Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără
echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea
autorităţii contractante.
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FORMULARUL .A

Înregistrată la sediul autorităţii contractante:
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC
Nr………………/……………………………………
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) Adresa: …………………………………
Telefon :………………………………… Fax :……………………………………...
E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………, pentru atribuirea contractului
................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi
............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat
documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma
stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,
[Nume ofertant],
……...........................
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)
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FORMULARUL B

ÎMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată
să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea
trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie
să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în
limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă.
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie
confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor.]
Numele în clar:
Semnătura:
In calitate de:
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

Data :
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FORMULARUL C
Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60
din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)
1. Subsemnatul/a……………..................……........…, in calitate de ……............……………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că nu mă aflu in
situaţia prevăzută la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor si
documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice aspect tehnic si
financiar in legătură cu activitatea noastră.
5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii ofertante implicate in procedura de achiziţie sunt:
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
- Nume prenume, funcţia
Data completarii:
Operator economic,
……....................... (semnatura autorizata)
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OFERTANTUL
…………………….
(denumirea/numele)

FORMULARUL E

FORMULAR DE OFERTA
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand
documentatia de atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mentionata mai sus, sa prestam ................./(denumirea serviciilor) pentru suma
de........................./(suma in litere si cifre) lei, reprezentand ...................../(suma in litere si cifre) euro,
plătibilă după recepţia serviciilor.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......................./(durata in litere si in
cifre) zile, respectiv pana la data de ..................../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";
[] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data completării ......................

Operator economic,

…………………………. (stampila si semnatura autorizată )
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BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI
…………..................... (denumirea)

FORMULARUL G

SCRISOARE DE GARANŢIE DE PARTICIPARE
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru achizitia de „servicii de paza
cod
CPV
79713000-5
(Servicii
de
paza),
având
sediul
înregistrat
la……………………………………………………. (adresa) ne obligam faţă de COMPLEXUL CULTURAL
SPORTIV STUDENTESC TEI să plătim suma de…………………………..( lei), în următoarele conditii:
1) Autoritatea contractantă va specifica în cererea sa că suma cerută de ea si datorată ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ………………………………… (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada
de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul
(denumirea/ numele)
a refuzat sa semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;
2) Plata garantiei se va face de către noi in termenul mentionat in cererea de plata si se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a GĂRZII DE COASTĂ, pe baza declaratiei acesteia cu privire la
culpa persoanei garantate, conform prevederilor art.36 alin.(4) din H.G. nr.395/2016.
Prezenta garantie este valabilă până la data de
.
In cazul in care părtile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garantiei sau sa
modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obtine acordul nostru
prealabil, in caz contrar prezenta scrisoare de garantie îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt
instantele judecătoreşti romane.
Data completării ............................
Parafata de Banca/Societate de Asigurări
în ziua
organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)
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luna

anul

(semnătura şi stampila

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR K

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
, reprezentant împuternicit al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului
) declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul
operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor,
precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu
modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
societătii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum
este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR L

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016
, reprezentant împuternicit al
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului
)
la procedura de
pentru
achiziţia
de
, cod CPV
, la data
de
organizată de
(denumirea autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere că:
Subsemnata

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de
achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative
solicitate;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu am
furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator economic, selectarea acestuia sau
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
(semnătura autorizată)
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FORMULAR M

Informaţii despre asociere

Subsemnatul(a).................................................................................(nume/prenume) ........................................................ (date de identificare),
reprezentant împuternicit al .....................................................................................................................................................
(denumirea /
numele ofertantului)
în calitate de ofertant la procedura de __________________ pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică declar pe
proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că informaţiile de mai jos sunt reale.

1

Denumirea liderului .....................................................................,

2

Agenţie/filială/sucursală a liderului în ţara Autorităţii Contractante, dacă este cazul
Adresa sediului...........................................................................
..................................................................................................
Telefon ..............................Fax..............................E-mail.............

3

Denumirea, adresa şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a)

........................................................................................... ...

b)

..............................................................................................

c)

..............................................................................................

Etc. ..............................................................................................
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului

......................................................

Capacitate de semnătură

............................................ ...........

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................
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Acord de asociere (Model)
Nr.....................din..................................
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr..................., telefon ..................... fax
.........................,înmatriculata
la
Registrul
Comerţului
din
.........................................
sub
nr...........................,cod
unic
de
înregistrare....................................,
cont
............................................deschis
la...............................................................
reprezentata
de
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ Nr..................., telefon .....................
................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din ........................................ sub nr............................,cod unic
înregistrare....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................
reprezentata
.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT

fax
de
de

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea……………………..conform Documentaţiei de Atribuire puse la dispoziţie de către
...................
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor
legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie.................................................................
...........................................
Contractul
de
achiziţie
cu
achizitorul
va
fi
semnat
de
către
liderul
de
asociere……………………………………………………………………………………………, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primească
instrucţiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Părţile vor răspunde solidar şi individual în fata Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în
legătura cu Contractul.
Art. 6. În caz de adjudecare, asociaţii au convenit ca cotele de participare în cadrul asocierii vor fi următoarele:
…............................................................................................. % (în litere),
…............................................................................................. % (în litere)
Art. 7. Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi sprijin de natura tehnica,
manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa greveze sau sa transmită cota sa sau parte din
aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va încheia
între …............................... (liderul de asociere) şi Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
NOTA:

Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
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SECTIUNEA III
Clauze contractuale obligatorii-model contract
Contract de prestari servicii
nr.______________data_______________
Prezentul contract,numit in continuare Contractul, s-a încheiat in Bucuresti, la data de ___________, avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitile publice, între:
1. Părţile contractante
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI cu sediul în Bucureşti, str. Oltetului, nr. 30, sector 2,
telefon: 021-242.15.88, fax 021-242.21.09, codul de înregistrare RO 4340200, având contul IBAN
RO77TREZ23G655000201400X deschis la Trezoreria Statului, sector 2, reprezentatã legal prin dna Ana Monica PUSCAU
-Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi
S.C.
………………………………………………………………………….cu
sediul
social
in…………………………………….,avand C.U.I nr……………………………..inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
…………, cont nr…………………………….deschis la…………………………………., reprezentata legal de catre
………………………………., în calitate de Prestator, pe de altă parte
2. Definitii
2.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi
operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul
contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în oferta;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi
prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
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3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de paza :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
5. Preţul contractului
5.1 Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate platibil prestatorului de catre
beneficiar pentru ..........................................................................., este de ............................... la care se adauga TVA in valoare
de ....................., rezultand valoarea totala a contractului de ........................................................(TVA inclus).
6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract produce efecte pe perioada 01.08.2018 până la 31.12.2018 cu posibilitatea prelungirii pentru 4 luni prin
act aditional, convenit de catre Beneficiar si Prestator, cu respecatrea prevederilor legale aplicabile.
7. Documentele contractului
7.1. – Caietul de sarcini
7.2 – Propunerea tehnica
7.3 – Propunerea financiara
7.4. - Orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de documente.
8. Obligaţiile prestatorului
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită şi în conformitate cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
8.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, respectiv
..................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................
8.3. Prestatorul, va respecta intocmai cerintele caietului de sarcini , va asigura resursele umane si materiale pentru realizarea obiectului
contractului.
8.4 Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate şi
- daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din
respectarea obligaţiilor impuse de către beneficiar.
9. Modalităţi de plată
9.1
Beneficiarul
are
obligaţia
de
a
efectua
plata
după
efectuarea
recepţiei
serviciilor
prestate
............................................................................................................................................................................................. .................
................................................................................................................., prin virament bancar în contul de trezorerie al
prestatorului nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii şi a procesului verbal de receptie, potrivit art.6
din Legea nr.72/2013.
10. Obligaţiile Beneficiarului
10.1. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii. 10.2
Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului, pentru indeplinirea obligatiilor toate documentele si informatiile
necesare prestatorului pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contract.
10.3 Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-si execute obligaţiile asumate prin contract, atunci
beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati , o suma echivalenta cu cota procentuala de 0,02%, din
pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează factura in termenul prevazut la art. 9.1 , atunci beneficiarul are obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu cota de 0,02% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără
nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
12. Alte responsabilităţi ale prestatorului
12.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat .
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice
alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract în măsura în care necesitatea asigurării acestora
este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
12.2. Prestatorul este pe deplin răspunzător pentru execuţia serviciilor angajate prin prezentul contract. Totodată, prestatorul
este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit
pe toată durata contractului.
13. Ajustarea preţului contractului
13.1 – Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derularii contractului.
14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin
act aditional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au
putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
15. Încetarea şi rezilierea contractului
15.1 – Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- de drept, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- în cazul expres prevazut la art.16.5 ;
- cu acordul scris al părţilor, printr-o notificare scrisă, transmisă cu 10 zile înainte de data preconizată pentru încetarea
contractului;
15.2 – Prezentul contract poate fi reziliat dacă una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract. În acest
caz, cealaltă parte poate, printr-o notificare scrisă să solicite rezilierea contractului. Rezilierea produce efecte de plin drept fără
intervenţia vreunei instanţe de judecată.
15.3 - Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în situaţia în care prestatorul este
sancţionat în mod repetat, beneficiarul va denunţa unilateral contractul.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada
în care aceasta acţionează.
16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecinţelor.
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16.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 10 zile , fiecare parte va avea dreptul
să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte
daune-interese.

17. Soluţionarea litigiilor
17.1 -Beneficiarul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 10 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, beneficiarul şi prestatorul nu reusesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din
Romania.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română.

19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmarii în scris a
primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie, azi......................... prezentul contract in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV TEI
Director,
Ana Monica Puscau

PRESTATOR,
..............................
(semnătură autorizată)

Contabil Sef
Ec. Elena COJANU

Viza CFP
,
Vizat Juridic,
Jr. Alexandra BUCUR

Responsabil achizitii
Oana DUTEANU
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SECTIUNEA IV
CAIET DE SARCINI
I. Introducere
Denumirea autorităţii contractante: Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei

II. Obiectul caietului de sarcini – achiziţie de servicii de pază – cod CPV 79713000-5:
•

Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei - Str. Oltetului nr. 30 sector 2 Bucuresti:
Cantitate minima:
Numar posturi de paza, program de functionare si amplasare:
Post nr. 1 – Cale de acces nr. 1 – post fix, control acces: 1 post de paza permanent care functioneaza
24 ore/zi de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala.
Post nr. 2 – Cale de acces nr. 2 – post fix, control acces: 1 post de paza permanent care functioneaza
24 ore/zi de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala.

Cantitate maxima:
Numar posturi de paza, program de functionare si amplasare:
Post nr. 1 – Cale de acces nr. 1 – post fix, control acces: 1 post de paza permanent care functioneaza
24 ore/zi de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala.
Post nr. 2 – Cale de acces nr. 2 – post fix, control acces: 1 post de paza permanent care functioneaza
24 ore/zi de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala.
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor autoritatii contractante..
Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale. În acest sens, orice
oferta va fi luată în considerare numai în măsura în care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ
cel puţin egal cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta îşi propune încheierea unui contract de prestare a serviciilor de pază cu
agenţi de securitate, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor, astfel cum a fost modificată şi completat si H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea
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Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.
Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractului de prestări servicii, prin act
adiţional, în condiţiile art. 165 din H.G. 395/2016.
Autoritatea contractantă isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatea de servicii, in functie de
necesitate si de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie, conform legii, de la operatorul
economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare.

III. Cerinţe specifice:
a) ofertanţii trebuie să fie autorizaţi pentru efectuarea serviciilor de pază conform actelor
normative în vigoare - ofertanţii vor prezenta licenţă de funcţionare emisă în condiţiile legii;
b) ofertanţii vor presta serviciul de paza folosind personal calificat (agenti de securitate) avizat de
organele de poliţie, instruit şi dotat pentru activitatea prestată conform legii;
c) ofertanţii trebuie să respecte condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protecţia persoanelor prevăzute în Legea nr. 333/2003 si H.G. 301/2012;
d) prestatorul se obligă să asigure servicii de pază obiectivelor, bunurilor, valorilor, permanent,
prin supraveghere, patrulare şi control, cu personal de paza angajat şi atestat conform normelor
in vigoare;
e) prestatorul trebuie sa faca dovada ca are are în dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea în
bune conditii a contractului (proprietate, leasing/comodat/angajamente de punere la dispozitie
sau prin contracte/conventii de închiriere) de 1 autoturism pentru interventie rapida in caz de
necesitate;
f) prestatorul are obligatia obţinerii avizelor de pază necesare de la organele de poliţie competente
pentru întreg personalul de pază;
g) prestatorul se obligă să ajute beneficiarul la intocmirea planului de pază a obiectivelor ale căror
bunuri şi valori urmează a fi păzite, pentru a obtine avizul de specialitate al organelor de poliţie
abilitate;
h) prestatorul este obligat să doteze agentii de securitate conform legii, cu minimum urmatoarele;
-

uniforma de serviciu cu insemnele de identificare a personalului,

-

mijloace de intervenţie şi/sau imobilizare specifice activităţii de pază şi protecţie

-

mijloace de comunicare pentru asigurarea legăturilor intre posturi.
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i) Prestatorul trebuie sa detina certificatul ISO 9001. Nu se accepta in curs de certificare.
Opertantii in curs de certificare vor fi respinsi;
j) Prestatorul va suporta sanctiunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate; In situatia in
care prestatorul este sanctionat de 2 (doua) ori, beneficiarul va denunta unilateral contractul.
Prestatorul trebuie să asigure paza obiectivelor conform planului de pază a obiectivelor, bunurilor,
valorilor primite în pază, conform proceselor verbale de predare-primire şi să asigure integritatea acestora
cu respectarea consemnelor generale şi particulare.
Prestatorul va efectua următoarele servicii:
•

asigurarea pazei şi a securităţii obiectivelor;

•

asigurarea unui climat de ordine şi linişte în cadrul obiectivelor, servicii de pază şi protecţie
în clădirea şi anexe;

•

permiterea accesului în clădire şi anexe numai a persoanelor care justifică acest lucru şi
numai cu respectarea regulilor stabilite de achizitor;

•

interzicerea accesului unor persoane in clădire şi anexe dacă acestea nu justifică prezenţa;

•

interzicerea accesului în clădire şi anexe al persoanelor aflate în stare de ebrietate;

•

prevenirea sustragerii de către diferite persoane a unor obiecte, bunuri sau materiale ce
aparţin achizitorului;

•

permiterea introducerii sau scoaterii unor materiale in sau din clădire şi anexe numai cu
forme legale sau aprobările de rigoare;

•

inştiinţarea şefilor ierarhici despre producerea oricărui eveniment in timpul exercitării
serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgenţă la cunoştinţa
factorilor de conducere a obiectivului;

•

sesizarea poliţiei despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul unităţii;

•

raportarea în permanenţă a evenimentelor legate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;

•

păstrarea confidenţialităţii în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi informaţiile la care are
acces în legătură cu obiectivul beneficiarului;

•

asigurarea în măsura posibilităţilor, a serviciilor suplimentare la solicitarea expresă a
beneficiarului;

•

verificarea la terminarea programului a
magazii.
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sistemului de închidere: ferestre, uşi birouri,

Personalul de pază şi protecţie este obligat sa cunoască şi sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind
direct răspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredinţate. Agentii de
securitate trebuie să îndeplinească următoarele atribuţii:
a) să cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea
oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unitătilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de pază si să asigure integritatea
acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale si cu dispozitiile interne;
d) să oprească si să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârsit infractiuni ori
alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii,
iar în cazul infractiunilor flagrante, să prindă si să prezinte politiei pe făptuitor, să oprească si să predea
politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru
conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal
astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;
e) să încunostinteze de îndată seful său ierarhic si conducerea unitătii beneficiare despre producerea
oricărui eveniment în timpul executării serviciului si despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substante
chimice, la retelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunostintă celor în drept asemenea evenimente si să ia primele măsuri pentru
limitarea consecintelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor,
să sesizeze pompierii si să anunte conducerea unitătii si politia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor în caz de
dezastre;
i) să sesizeze politia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unitătii si să-si dea
concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de politie;
j) să păstreze secretul de stat si cel de serviciu, dacă, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si
informatii;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protectie si armamentul cu care este dotat
si să facă uz de armă numai în cazurile si în conditiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma si însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu exceptia locurilor de muncă
unde se impune o altă tinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici să nu consume astfel de băuturi în
timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice si fără să anunte în prealabil conducerea unitătii despre aceasta;
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o) să execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vădit nelegale, si să fie respectuos în
raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum si orice alte sarcini
care i-au fost încredintate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general si particular al postului.
IV. Oferta va cuprinde:
- lista cu dotarea tehnică necesară realizării serviciului de pază a obiectivelor;
- preţul, se va evidenţia în lei, sub forma de tarif /post/ora, fără TVA;
- tariful se va indexa in functie de modificarea legislatiei privind salarizarea personalului numai la
solicitarea expresa a prestatorului. Tariful poate fi modificat numai in baza unui act aditional la contractul
de prestari servicii si numai in masura in care tariful prevazut in contractul de prestari servicii nu se
incadreaza in salariul minim pe economie, conform prevederilor legale in vigoare.
- plata facturilor reprezentand contravaloarea serviciilor achiziţionate se realizează în 30 zile de la emitere,
dupa semnarea fara observatii a procesului verbal de receptie a prestatiei din luna ce face obiectul platii
prin ordin de plată în contul de trezorerie al prestatorului; Procesul verbal de receptie face dovada ca
serviciul de paza a fost prestat in conditii optime, fara incidente.
Notă:
Ofertanţii nu au dreptul de a impune alte conditii in afara celor prevazute in Caietul de sarcini.
Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini se resping ca neconforme.
Autoritatea contractanta considera minimale caracteristicile prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Datele precizate in prezentul Caiet de sarcini si care vor sta la baza selectarii/declararii castigatoare a
unei oferte devin, in mod obligatoriu, clauze in contractul de servicii ce se va incheia.
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