INSPECŢIA MUNCII

Nr8/24/C.A.P./25.03.2019
APROBAT

Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu prevederile art. 101, alin (2), din HG
nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin procedura
simplificata proprie, “servicii de paza”, achizitie ce se va finaliza cu incheierea unui
contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii de paza;
2. Cod CPV: 79713000-5;
3. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret;
Factori de evaluare a ofertelor:
I.Pretul total cel mai scazut al ofertei (Pt) – 80 puncte
Obs:
a) pentru oferta cu cel mai scăzut preț de îndeplinire a contractului (preț total minim =
Ptmin), se acordă punctajul maxim alocat (Pt) ;
b) pentru ofertele cu prețuri mai mari decât cele prevazute la lit. a), (Ptn), se calculeaza
punctajul Pn astfel :
Pn = Ptmin/Ptn x 80 puncte.
II. Asigurarea serviciului de monitorizare si de interventie rapida (Sm) - 20
puncte
Obs:
a) pentru asigurarea in plus a serviciului de monitorizare si de interventie rapida - prin
echipajul mobil de interventie rapida specializat - in caz de intrare prin efractie in
spatiul supravegheat de sistemele de alarma instalate, se acordă punctajul maxim alocat,
respectiv Sm=20 puncte;
b) daca nu se asigura si serviciul de monitorizare si de interventie rapida - prin
echipajul mobil de interventie rapida specializat - in caz de intrare prin efractie in
spatiul supravegheat de sistemele de alarma instalate, se acordă Sm=0 puncte;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform documentatiei de atribuire;
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Ofertele care nu indeplinesc in totalitate specificatiile tehnice sau valoarea totala
depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile;
7. Valoarea estimata a achizitiei: 140.544 lei fara TVA (94.080 lei fara TVA pentru anul
2019, 46.464 lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act
aditional 4 luni);
8. Pretul ofertei este ferm: se accepta actualizarea tarifului, cu acordul partilor,
numai in cazul cresterii salariului minim brut pe tara garantat in plata);
9. Cuantumul garantiei de participare: 1500 lei.
Modul de constituire: conform art.36 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu
modificarile si completarile ulterioare.
10. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o
adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in noul SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se
va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
11. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2019, ora 14.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
12. Modalitatea de atribuire fiind procedura simplificata proprie nu se va organiza
sedinta de deschidere a ofertelor.
13. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.

Anisoara ALEXANDRESCU,

Intocmit

Director

Marian STELEA
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Nr.7/24/CAP/22.03.2019

APROBAT
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

DENUMIRE CONTRACT: PRESTARE SERVICII

OBIECTUL CONTRACTULUI: SERVICII DE PAZA

Cod CPV - PRINCIPAL : 79713000-5 Servicii de paza

Documentaţia de atribuire cuprinde:
Secţiunea I- Fişa de date a achiziţiei;
Secţiunea II- Caietul de sarcini;
Secţiunea III - Formulare
Secţiunea IV-Model de contract

Anisoara ALEXANDRESCU,
Director

Intocmit,
Marian STELEA,
consilier
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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: INSPECŢIA MUNCII
Adresă: Str. Matei Voievod, Nr. 14
Localitate:Bucureşti

Cod

Ţara:România

poştal:021455
Punct(e) de contact:

Telefon: +04 021/302.72.15

În atenţia D-lui Marian Stelea
E-mail:

Fax: +04 021/302.70.50

marian.stelea@inspectiamuncii.ro
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): marian.stelea@inspectiamuncii.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.inspectiamuncii.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor : 3

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
■

Minister

naţională

sau

orice

sau

altă

autoritate ■ Servicii publice generale

federală,

inclusiv □ Apărare

subdiviziunile regionale sau locale ale □ Ordine şi siguranţă publică
acestora

□ Mediu

□ Agenţie/birou naţional sau federal

□ Afaceri economice şi financiare

□ Colectivitate teritorială

□ Sănătate

□ Agenţie/birou regional sau local

□ Construcţii şi amenajări teritoriale

□ Organism de drept public

□ Protecţie socială

□Instituţie/agenţie europeană sau

□ Recreere, cultură şi religie

organizaţie europeană

□ Educaţie
□ Altele (precizaţi):

□ Altele (precizaţi): —————————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante:

da □

nu■

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă/
entitatea contractantă:
PRESTARE SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a)Lucrări

□

b)Produse

□

c) Servicii

Executare

Cumpărare

□

Categoria serviciilor:

□

Leasing

□

Proiectare

Închiriere

□

Închiriere cu opţiune de

□

şi

executare

□
Executarea,

prin

orice

□

■
anexa 2

cumpărare
O combinaţie între acestea

□

mijloace, a unei lucrări,
conform cerinţelor
specificate de autoritatea
contractantă

Locul principal de

Locul principal de livrare:

executare:

Locul principal de prestare:
Bucuresti
Cod NUTS RO321

II.1.3) Procedura implică
Un contract de achiziţii publice

■

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD)

□

Încheierea unui acord-cadru

□

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor: PRESTARE SERVICII DE PAZA
CU PERSONAL CALIFICAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
PRINCIPAL : 79713000-5 Servicii de paza
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice:
da □

nu ■

II.1.8) Împărţire în loturi:

da □

nu ■

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □

nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul
Cantitate totală estimată : un post de paza permanent
Valoarea estimată fără TVA: este 140.544 lei (94.080 lei fara TVA pentru anul 2019, 46.464 lei fara
TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act aditional 4 luni).
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II.2.2) Opţiuni

da □

nu ■

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
De la data de 01.05.2019 pana la 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor
legale.

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da ■ nu □

Se accepta actualizarea tarifului, cu acordul partilor, numai in cazul cresterii salariului
minim brut pe tara garantat in plata.
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate
III.1.1.b) Garanţie de participare

da ■

nu □

Cuantumul garantiei de participare: 1500 lei.
Modul de constituire: conform art.36 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:
buget de stat
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul
conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)

da □

nu ■

III.1.5. Legislaţia aplicabilă
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea

nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia

persoanelor, republicata;
4. H.G. 301/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
5. Procedura simplificata proprie.
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III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
III.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare – se va completa formularul nr. 1 din Secţiunea Formulare;
-

Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 si 167 din Legea nr 98/2016 cu modificarile si

completarile ulterioare – se va completa formularul nr. 2 din Secţiunea Formulare;
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare: se va completa formularul nr. 3 din Secţiunea Formulare;
-

Declaratie privind propunerea de contract – se va completa formularul nr.7 din Sectiunea

Formulare;
- Declaratia privind securitatea si sanatatea in munca formularul nr.8 din sectiunea formulare.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt : Dantes Nicolae BRATU –Inspector
General de Stat, Anisoara Alexandrescu–Director-Directia Economica, Luminiţa Mariana CorneciDirector-Directia Legislaţie, Contencios Administrativ, Marian Stelea- consilier, Cristian Tache–
consilier, Georgeta Constantinescu- consilier
- Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic, faptul ca acesta aparţine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului,
respectiv sa aiba inscris in certificat cod CAEN corespunzator obiectului achiziţiei publice;
- Licenta de functionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Romăne Direcţia Poliţiei de
Ordine Publică, în termen de valabilitate pe perioada derularii contractului, privind activitatea de
pază şi protecţie persoane şi valori, copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi
ştampilata;
- Polita privind asigurarea de raspundere civila, copie cu menţiunea „conform cu originalul”,
semnată şi ştampilata;
- Declaratie completare documente de calificare– se va completa formularul nr. 6 din Sectiunea
Formulare.
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de îndeplinire
pentru

evaluarea

respectării

cerinţelor

menţionate
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Fişa de informaţii generale

Se va completa formularul nr. 4 din secţiunea
Formulare

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare Modalitatea de îndeplinire
pentru

evaluarea

respectării

cerinţelor

menţionate
Declaraţie privind lista principalelor prestari de Se va prezenta formularul nr. 5 din Secţiunea
servicii în ultimii 3 ani

Formulare
Cerinţă minimă: Existenţa a cel puţin unui contract
similar. Prin contract similar se inţelege un
contract al carui obiect a fost prestarea de servicii
de paza.

Recomandari din partea altor beneficiari

1.

Prezentarea

a

minim

1

scrisoare

de

recomandare.
Informatii privind privind subcontractorii

1. Se va completa formularul nr. 9 din sectiunea
formulare

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectării cerinţelor

Modalitatea de îndeplinire

menţionate
III.2.4) Contracte rezervate

da □

nu ■

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii

da □

nu ■

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările

da □

nu ■

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea
serviciilor de paza .

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire:procedura proprie.
Depunerea ofertelor:
1. direct la sediul Inspectiei Muncii din str. Matei Voievod nr.14, sector 2, Bucuresti –
Registratura, insotita de o scrisoare de inaintare
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2. transmise la adresa de e-mail marian.stelea@inspectiamuncii.ro
3. pe fax la numarul 021.302.70.50
IV.1.1.b) Tipul procedurii: Achizitie prin procedura proprie

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) cel mai bun raport calitate-prêt.
Factorii de evaluare a ofertelor sunt urmatorii:
I.Pretul total cel mai scazut al ofertei (Pt) – 80 puncte
Obs:
a) pentru oferta cu cel mai scăzut preț de îndeplinire a contractului (preț total minim = Ptmin), se
acordă punctajul maxim alocat (Pt) ;
b) pentru ofertele cu prețuri mai mari decât cele prevazute la lit. a), (Ptn), se calculeaza punctajul
Pn astfel :
Pn = Ptmin/Ptn x 80 puncte.
II. Asigurarea serviciului de monitorizare si de interventie rapida (Sm) - 20 puncte
Obs:
a) pentru asigurarea in plus a serviciului de monitorizare si de interventie rapida - prin echipajul
mobil de interventie rapida specializat - in caz de intrare prin efractie in spatiul supravegheat de
sistemele de alarma instalate, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv Sm=20 puncte;
b) daca nu se asigura si serviciul de monitorizare si de interventie rapida - prin echipajul mobil de
interventie rapida specializat - in caz de intrare prin efractie in spatiul supravegheat de sistemele de
alarma instalate, se acordă Sm=0 puncte;
Punctajul total al ofertei (Ptn) se calculeaza cu formula:
Ptn= Pn+Sm
Va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai mare punctaj (Ptn).
In cazul in care mai multe oferte au acelasi punctaj se va solicita reofertarea.
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică

da □

nu ■

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă : 24
IV.3.2) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare: Română
IV.3.3) Moneda în care se transmite oferta oferta financiară : lei
IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta:
30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor .

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi în concordanţă cu specificaţiile caietului de sarcini.
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei
propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop propunerea
tehnică va conţine, în funcţie de cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini, un comentariu, aliniat cu
aliniat, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.
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Oferta care nu satisface in mod corespunzator cerintele din caietul de sarcini este considerata
neconforma.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta oferta financiară conform Formularului nr. 10 din secţiunea Formulare, Anexa
la formularul nr. 10, precum si calculul detaliat al tarifului pentru un post 24/24 ore .
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Modul de prezentare a ofertei:
Fiecare pagina a ofertei va fi semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si va fi
numerotata astfel: pagina nr. 1 fiind primul document de calificare, iar ultima pagina ’’n’’ va fi cea
din cadrul ofertei tehnice si financiare. Toate documentele din cadrul documentatiei pentru
elaborarea si prezentarea ofertei vor fi inregistrate intr-un OPIS al ofertei.
Documentele ofertei vor fi redactate la calculator si vor fi semnate de catre ofertant sau de catre
alta persoana imputernicita sa reprezinte firma si nu vor contine randuri inserate, sublinieri,
stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial.
e) Nu se acceptă oferte alternative
f) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită
stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
g) În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are
obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea
contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu
prevederile prezentei fişe de date, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod
obligatoriu şi inscripţia ,, MODIFICĂRI ’’ .
h) Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită
stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Depunerea ofertelor:
1.direct la sediul Inspectiei Muncii din str. Matei Voievod nr.14, sector 2, Bucuresti – Registratura,
intr-un plic marcat « OFERTA PENTRU SERVICII DE PAZA » insotita de o scrisoare de inaintare ;
2.transmise la adresa de e-mail marian.stelea@inspectiamuncii.ro
3.pe fax la numarul 021.302.70.50
Data limită pentru depunerea ofertelor : 02.04.2019, ora 14.00.
Avand in vedere ca este procedura simplificata proprie nu se organizeaza sedinta de deschidere a
ofertelor.
Oferta care va fi depusă/transmisă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită în
documentatia de atribuire ori care va fi primită după expirarea datei limită pentru depunere nu va fi
luata in considerare.
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APROBAT
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

CAIET DE SARCINI
privind prestarea de servicii de paza
 Prevederile cuprinse în Caietul de Sarcini fac parte integrantă din documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
 Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.
 Oferta financiara se intocmeste in lei fara TVA, cu valabilitate de 30 de zile de la data
deschiderii ofertelor;
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI – SERVICII DE PAZA Cod C.P.V.: 79713000-5

Inspectia Muncii intentioneaza sa incheie contract de prestari servicii de paza si securitate, cu
valabilitate pana la data de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional, pe
o perioadă de maxim 4(patru) luni conform prevederilor art. 165 din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita existentei creditelor bugetare cu
acesta destinatie, pentru urmatoarele obiective:
Sediul Inspectiei Muncii
din str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti.
Natura si organizarea actuala a securitatii obiectivului
a) Obiectivul este amplasat pe o strada ingusta cu circulatie intensa, avand o parcare mica
insuficienta pentru fluxul mare de autovehicule ce vin la institutie ;
b) In obiectiv nu intra decat autoturismele care sunt nominalizate de conducerea Inspectiei
Muncii ;
c) Accesul publicului este liber, pe o singura poarta de acces, din str. Matei Voievod;
d) Obiectivul are instalat un sistem tehnic antiefractie si detectare incendii a carui structura si
caracteristici tehnice vor fi prezentate ;
e) Dispozitivul de securitate este format dintr-un post permanent, 24 de ore din 24 ;
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II.

CERINTELE PENTRU VIITORUL DISPOZITIV

a) Sa cunoasca locurile vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea
oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite ;
b) Sa pazeasca obiectivul si bunurile nominalizate in programul de paza si sa asigure
integritatea acestora ;
c) Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu
dispozitiile interne primite ;
d) Sa opreasca si sa legitimeze personale despre care exista date sau indicii ca au savarsit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca norme interne stabilite
prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei
pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau a altor fapte ilicite, luand
masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces verbal pentru luarea
acestor masuri ;
e) Indruma publicul spre birourile pe care acestia le cauta ;
f) Sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii benefice despre
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
g) In caz de avarii produse la instalatii, conducte la retele electrice, de gaze, apa sau telefonie
si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la
cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea
consecintelor evenimentului ;
h) In caz de situatii de urgenta incendii/cutremure/inundatii/explozii sa ia masuri de stingere si
de salvare a persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre ;
i) Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa
dea concursul pentru indepliniea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor ;
j) Sa pastreze secretul de serviciu ;
k) Sa asigure agentilor de paza echipamentul de lucru si protectie necesar in conformitate cu
prevederile legale ;
l) Sa poarte uniforma si insemnele distinctive in timpul serviciului;
m)Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, sa nu consume si nici sa nu
introduca bauturi alcoolice in timpul serviciului
n) Agenti care sunt depistati sub influenta bauturilor alcolice in timpul programului de lucru vor
fi sanctionati;
o) Sa fie respectuos in raporturile de serviciu ;
p) Sa execute sarcinile care i-au fost incredintate potrivit planului de paza ;
q) Sa respecte consemnul general si particular al postului.
r) Sa cunoasca tehnici de autoaparare ;
s) Agentii de securitate sa aiba o experienta de cel putin 2 ani in activitate de paza.
t) Sa nu paraseasca postul pâna la venirea schimbului si predarea serviciului;
u) Agentii vor fi numai persoane de sex masculin;
v) Personalul de paza sa fie prezentabil, sa fie in masura sa poarte un dialog civilizat cu
publicul si sa intervina ori de cate ori un salariat al IM se afla intr-o situatie de conflict verbal,
fizic sau de orice alta natura, ori de cate ori e necesar.
Seful de Obiectiv este obligat :
- sa organizeze, sa conduca si sa controleze activitatea de paza , precum si modul de
executare a serviciului de catre personalul din subordine ;
- sa informeze de indata conducerea unitatii si politia despre evenimentele produse pe timpul
activitatii de paza si sa tina evidenta acestora ;
- sa propuna conducerii beneficiarului masuri pentru perfectionarea activitatiii de paza ;
- sa execute programul de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din
subordine ;
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III.RISCURILE IDENTIFICATE
a) Existenta unei vulnerabilitati la actiuni infractionale care ar viza producerea de pagube si
care ar afecta personalul angajat, colaboratorii sau alte persoane;
b) Producerea de incendii in spatiile de lucru datorita aparaturii electronice din dotare, sau
premeditat, ca actiuni rau-intentionate ale altor persoane din sau venite in institutie ;
c) Vandalizarea spatiilor ca urmare a unor conflicte declansate cu persoane nemultumite din
diferite motive ;
d) Altercatii si agresiuni verbale si fizice in cadrul institutiei sau in apropiere, produse intre
personalul institutiei si persoane rau-intentionate sau nemultumite de anumite rezolvari ale
solicitarilor ;
e) Incercare de furt de documente, tehnica de calcul sau materiale existente in spatiile de lucru
in mod individual sau in grup organizat prin efractie ;
f) Nerespectarea Regulamentului intern si a programului de lucru stabilit de conducerea
institutiei ;
g) Busculade pe scari, la acces si in parcare la producerea unor evenimente cum ar fi :
cutremure, incendii, explozii, etc. ;
h) Inundatie locala ;
i) Comert ilegal in apropierea sau in interiorul institutiei;
IV. REALIZAREA PROGRAMULUI DE SECURITATE
Stabilirea unei persoane, salariat al I.M., care are atributii pe linie de securitate si a unor reguli
precise de acces in locatie pentru toate categoriile de personal si materiale ;
Sa se asigure posibilitatile si libertatea de actiune si interventie a agentilor ;
V. CERINTE SPECIALE :
1. Pe toata perioada contractului, prestatorul va raspunde patrimonial pentru toate prejudiciile
cauzate de evenimente infractionale, si este obligat la plata eventualelor daune materiale.
2. Pe toata durata contractului prestatorul este obligat sa asigure flexibilitatea numarului de
agenti in plus sau in minus, cat si a posturilor sau dispunerea acestora la solicitarea autoritatii
contractante.

Director,
Anisoara ALEXANDRESCU

Întocmit,
Marian Stelea
Mihai Cubitchi
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FORMULARE

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular 1

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și 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 cu
modificarile si completarile ulterioare, 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 societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii așa 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)

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

Formular 2

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și 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:
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare , 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 anterioar 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 vinovați 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.
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 )

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

Formular 3

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)
la procedura de
____________________________________________, declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea
contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea
noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea
şi finalizarea procedurii de atribuire:
Dantes Nicolae BRATU –Inspector General de Stat, Mihai Nicolae Uca- Inspector General de Stat Adjunct,
Georgeta Sielecki –Director Economic, Luminiţa Mariana Corneci- Director Directia Legislaţie, Contencios
Administrativ, Mihaela Sandru- Sef Birou, Marian Stelea- consilier, Cristian Tache– consilier, Georgeta
Constantinescu- consilier, Nicoleta Birtu – control financiar preventiv
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 dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.
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)

Formular nr. 10
A se transmite pe hârtie cu antetul
ofertantului/operatorului economic
OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTÃ
Cãtre ....................................................................................................
(denumirea autoritãții contractante și adresa completã)
Domnilor,
1. Examinand invitația de participare transmisă de dvs. cu nr. ……………………., subsemnații,
reprezentanți ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus menționatã, sã prestãm
____________________________________ pentru suma de __________________________________ lei
(denumirea serviciului)
(suma în litere și în cifre)
reprezentând___________________ lei, la care se adaugã taxa pe valoarea adaugatã în valoare de
(suma în litere și în cifre)
____________________ lei.
(suma în litere și în cifre)
2. Ne angajãm ca, în cazul în care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, sã prestãm serviciile în graficul de
timp stabilit.
3. Ne angajãm sã menținem aceasta ofertã valabilã pentru o duratã de ____________ zile,
(durata în litere și cifre)
respectiv pânã la data de ________________________, și ea va rãmâne obligatorie
(ziua/luna/anul)
pentru noi și poate fi acceptatã oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pânã la încheierea și semnarea contractului de achiziție publicã aceastã oferta, împreunã cu comunicarea
transmisã de dumneavoastrã, prin care oferta noastrã este stabilitã câștigãtoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Alãturi de oferta de bazã:
|_| depunem ofertã alternativã, ale cãrei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertã separat, marcat în
mod clar "alternativã";
|_| nu depunem ofertã alternativã.
(se bifeazã opțiunea corespunzãtoare)
6. Înțelegem cã nu sunteți obligați sã acceptați oferta cu cel mai scãzut preț sau orice altã oferta pe care o
puteți primi.
Data _____/_____/_____
_________________________________, în calitate de _________________, legal autorizat sã (numele în
clar al persoanei autorizate)
( funcția )
semnez oferta pentru și în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Anexa la formularul nr. 10
OPERATOR ECONOMIC
_____[ANTET]_________

DESFASURATOR DE

NR.
CRT.

SERVICIU

SERVICII DE PAZA1

UN POST
PERMANENT

Data _____/_____/_____

NUMAR DE ORE

PRETURI

TARIF UNITAR

VALOARE

(LEI/ORA/POST

(LEI FARA

FARA TVA)

TVA)

245 ZILE * 24 ORE
= 5.880 ORE

..............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),

Formularul nr. 4
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _______________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuală
anuală
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri
anuală
la 31 decembrie
(echivalent euro)

________________________________________________________________________
1.

2016

________________________________________________________________________
2.

2017

________________________________________________________________________
3.

2018

________________________________________________________________________
Media anuală:

________________________________________________________________________
Data completării…………
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 5

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însotesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii
contractante ______________________________________________ cu privire la orice
aspect tehnic şi financiar în
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
legatură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declaraţie este valabilă pana la data de _____________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

N
r.
C
rt.

Denumirea şi obiectul
contractului
+
Numărul şi data
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului
/clientului

Calitatea în
contract*)

Preţul total al
contractului
(lei)

Natura si
cantitatea
(U.M.)

Perioada de
prestare

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Data completării…………
Operator economic .................................
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 8
OPERATOR ECONOMIC
_____[ANTET]_________

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MUNCII
Subsemnatul………………………………………………………………………..
imputernicit al ______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

reprezentant

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate
faptei de fals in acte publice, ca vom respecta pe toata durata contractului, in cazul in care acesta ne
va fi atribuit, regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si protectia muncii in vigoare la
nivel national, in speta prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si orice
alta reglementare care va aparea in perioada mentionata mai sus.

Data completarii: __/__/2019
Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC
_____[ANTET]_________

DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII
(partea/partile din contract care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora)
Subsemnatul(a) ……............ (numele si prenumele), reprezentant imputernicit al …...................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa
autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ….... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a candidatului)

Nr.
crt.

Denumire
subcontractant/
adresa/CUI

Specializare
subcontractant

Partea/partile
din contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmeaza a fi
subcontractate

Acord
subcontractor
cu specimen
de semnatura

...

Data completarii: __/__/2019
Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Formular nr.7
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
……………………………..
(denumirea ofertantului), declar că, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători în cadrul
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
..........................................................................,
organizată
de
............................................... ne vom îndeplini toate sarcinile cu stricta respectare a
condiţiilor contractului.
Precizăm că:
|_|
ne însuşim conţinutul acestuia, aşa cum a fost publicat în documentaţia de
atribuire;
|_| formulăm următoarele amendamente referitoare la clauzele contractuale specifice:
______________________________________________
______________________________________________
Data completării: ............................

Ofertant
……………………………
(Semnătura autorizată) LS

Formular nr.6
................………......................
(denumirea şi datele ofertantului)

DECLARAŢIE PRIVIND COMPLETAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

Subsemnatul
____________________,
reprezentant
legal
la
SC
_______________ cu sediul in ________________________, in calitate de ofertant la
procedura de achizitie directa pentru SERVICII DE PAZA, declar pe proprie raspundere ca
indeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in cazul in care oferta
noastra este declarata castigatoare, completarea documentelor de calificare.
Data completării: ............................

Ofertant
……………………………
(Semnătura autorizată) LS

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PAZA
I.

PARTILE CONTRACTANTE

S. C. …………. SRL, cu sediul in …………, persoana juridica inmatriculata la Registrul
Comertului
sub nr. ………………….., Cod Unic de Inregistrare …………., cont bancar
…………………. deschis la ............., reprezentata legal prin dl. ……………- ……………, in calitate de PRESTATOR
şi
INSPECŢIA MUNCII, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2,
avand cod fiscal nr.12335018 si contul IBAN RO73TREZ23A680200200130X, deschis la
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, reprezentata
prin domnul Dantes Nicolae Bratu -Inspector General de Stat, in calitate de BENEFICIAR,
a intervenit prezentul contract :
I. OBIECTUL SI DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.1. (1) Obiectul contractului il constituie organizarea si executarea pazei şi protecţiei
bunurilor şi persoanelor aflate la sediul beneficiarului din str. Matei Voievod nr.14, sector
2, Bucuresti, cu respectarea Legii nr. 333/2003, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, a cerintelor caietului de sarcini şi a cerinţelor minime menţionate
în Anexa nr. 1 la contract.
(2) executarea de catre PRESTATOR a activitatilor de monitorizare a sistemelor de
alarmare impotriva efracţiei de la locatia BENEFICIARULUI si interventia operativa cu
echipaje mobile, in caz de alarma, la adresa Inspectiei Muncii din Str. Matei Voievod, nr.
14, sector 2, Bucuresti.
Art.2. (1) Executarea prestatiei se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului
contract, ale “Planului de paza” in vigoare la data prezentului contract, precum si în
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(2) Personalul de paza se va asigura prin agenti de pază proprii.
(3) Pentru realizarea dispozitivului s-a stabilit 1 (un) post de paza permanent la care
activitatea se va desfasura pe 3 (trei) schimburi, cate un agent de pază pe schimb.
Art.3. (1) Documentele contractului sunt:
a) Caietul de sarcini
b) Oferta tehnica si economica
c) Acte aditionale (daca exista)
d) Anexa nr. ....
II.

OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 4. Obligatiile prestatorului:
a) asigura incadrarea cu efectivele necesare pentru executarea misiunilor de paza
la obiectivul mentionat la art. 1 alin. (1);
b) asigura instruirea si controlul activitatii personalului de paza ;
c) asigură stabilitatea personalului care efectuează paza la acest obiectiv;
d) asigura echiparea personalului cu uniforme si insemne distinctive cu respectarea
normelor privind portul acestora, precum si dotarea cu tomfa/baston de cauciuc, spray
iritant lacrimogen, lanterna, mijloc de comunicare si alte mijloce necesare executarii
misiunilor;
e) informeaza in timp util beneficiarul de toate evenimentele inregistrate in timpul
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serviciului de paza si masurile luate ;
f) asigura paza si protectia bunurilor si persoanelor aflate in interiorul cladirii,
conform planului de executare a pazei si a prezentului contract;
g) prestatorul si personalul de paza sunt obligati sa cunoasca si sa respecte
indatoririle ce le revin potrivit legii ;
h) in caz de necesitate cheile de la incaperile institutiei, existente la panoul special
amenajat, se pot folosi de catre agentul de seviciu, situaţie în care întocmeşte un raport
cu privire la evenimentul care a condus la utilizarea acestora.
i) informeaza imediat beneficiarul in caz de incendiu, inundatii sau calamitati
naturale si ia masuri de salvare a persoanelor si bunurilor precum si de limitare a efectelor
acestor evenimente ;
j) agentii de paza nu vor parasi sub nici un motiv postul, decat in conditiile strict
prevazute pentru aceasta, prevazute in planul de paza ;
k) răspunde pentru prejudiciul suferit de către Beneficar ca urmare a culpei
Prestatorului sau prepuşilor acestuia.
l) să afişeze o ţinută de lucru îngrijită şi să se manifeste demn şi cuvincios în
relaţiile cu terţe persoane;
m) să asigure respectarea normelor de securitate si sanatate in munca şi a
celorlalte prevederi legale în vigoare.
n)
Sa intervină la obiectivele monitorizate in caz de alarma cu echipajele de
intervenţie in maxim ...... minute pe timp de zi si ....... minute pe timp de noapte.
Art. 5. Obligatiile beneficiarului:
a) pune la dispozitia prestatorului, prin Proces verbal, în conformitate cu planul de
paza si prezentul contract, mijloacele tehnice de paza si alarmare existente;
b) asigura repararea si intretinerea mijloacelor tehnice de paza si alarmare;
c) dupa terminarea programului de lucru, beneficiarul isi asuma obligatia de a incuia
toate incaperile din institutie ;
d) controleaza, prin reprezentantul numit oficial de catre beneficiar si comunica
prestatorului, modul in care personalul de paza isi indeplineste obligatiile ;
e) participa la elaborarea si modificarea planului de paza, in functie de situatia
concreta existenta sau ivita ulterior.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.6. Termenul de valabilitate al contractului este de la data de 01.05.2019 până la data
de 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire prin act aditional pe o perioada de timp de
pana la 4 luni, conform art. 165/HG 395/2016, cu conditia existentei in buget a resurselor
financiare alocate acestor servicii, mentinand tariful lunar al contractului.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI PLATA PRESTATIEI
Art.7. (1) Valoarea contractului se calculează pentru un tarif de ......... lei/ora, fără TVA,
conform anexei .... care face parte din prezentul contract, si este ferma pe toata durata
acestuia.
(2) Plata prestatiilor de paza se face in termen de 30 zile de la primirea facturii
emisa de catre beneficiar, in contul ………………………. deschis la ..............
(3) Factura se emite in luna curenta pentru prestatiile executate in luna anterioara
si va fi insotita de “Desfasuratorul orelor de paza prestate”confirmat de reprezentantul
desemnat al beneficiarului.
(4) Plata preţului contractului se face în maxim 30 de zile calendaristice de la
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primirea facturii.
(5) Prestatorul este de acord cu diminuarea valorii contractului, în condiţiile în care,
prin acte normative, se stabileşte obligativitatea instituţiilor publice să opereze astfel de
modificări în bugetul de venituri şi cheltuieli.
(6) Tariful poate fi modificat cu acordul partilor numai datorita modificarii salariului
minim garantat in plata si/sau a contributiei asiguratorii de munca.
V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.8. Partile contractante inteleg sa execute obligatiile asumate prin prezentul contract
cu buna credinta si maxima diligenta.
Art.9. Prestatorul raspunde pentru pagubele cauzate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor
asumate prin prezentul contract.
Art.10. Prestatorul asigura instruirea personalului din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca si raspunde de respectarea acestora de catre agentii de paza.
Art.11. Rezilierea contractului se poate face in mod unilateral cu conditia notificarii in
scris cu 5 zile inainte de termenul fixat pentru incetarea relatiilor contractuale.
VI. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
Art.12. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea
prestaţiei neefectuate, ca penalităţi, un procent egal cu dobânda legală penalizatoare
stabilită la nivelul ratei dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale pe zi de
întârziere.
Art.13. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la art. 7, alin.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca
penalităţi un procent egal cu dobânda legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei
dobânzii de referinţă plus opt puncte procentuale pe zi de întârziere.
Art.14. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de
drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, precum şi plata de daune-interese
suplimentare minimale reprezentând contravaloarea în lei, la data plăţii, a sumei de 40
euro.
Art.15. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare
scrisă, adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment,
cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
VII. FORTA MAJORA
Art.16. (1) Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
(2) Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta functioneaza.
(3) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
(4) Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
(5) Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai
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mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte dauneinterese.
(6) Forta majora reprezinta un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea, si, respectiv indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea
nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art.17. (1) Prestatorul si beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
(2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul
nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul
beneficiarului, în cazul litigiilor având ca obiect obligaţii de plată ale părţilor ce rezultă
din prezentul contract, sunt aplicabile prevederile incidente procedurii ordonanţei de plată.
(3) In situatia producerii unor fapte cauzatoare de prejudicii pentru beneficiar, ca
urmare a neexecutarii corespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract de catre
personalul de paza, se va constitui o comisie alcatuita dintr-un numar egal de
reprezentanti ai celor doua parti contractante in vederea stabilirii cuantumului
prejudiciului produs, cat si masurile de prevenire a unor astfel de evenimente. Toate
activitatile comisiei se vor consemna intr-un proces verbal semnat de catre toti membrii
acesteia.
IX. INCETAREA CONTRACTULUI
Art.18. Încetarea contractului:
a) prin ajungere la termen
b) prin acordul parţilor
c) prin denunţare unilaterală
d) prin reziliere
Art.19. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel
mult 5 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului sau care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură
încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
Art.20. În cazul prevăzut la art. 19, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale
a contractului.
X. CESIUNEA CONTRACTULUI :
Art.21. Părţile contractante au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile
asumate prin contract. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul
contract cu acordul scris al celeilalte părţi contractante, obligaţiile născute rămânând în
sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
4

XI. DISPOZITII FINALE
Art. 22. Orice modificare sau completare adusă prezentului contract este valabilă intre
partile contractuale, numai daca rezulta in mod expres, dintr-un act aditional, datat si
semnat de ambele parti.
Prezentul contract a fost incheiat astazi,......................... la sediul Inspectiei
Muncii, contine 5 file si 2 anexe şi a fost redactat in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare
de original.

PRESTATOR
S. C. ……………………… SRL
..............................

BENEFICIAR
INSPECTIA MUNCII

DIRECTOR,DIRECTIA ECONOMICA

Avizat
DIRECTIA LEGISLATIE
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
……………………………………….
DIRECTOR

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
…………………………………..
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ANEXA 1 LA CONTRACTUL ………………../………………..
CERINŢE SPECIFICE PRIVIND
SERVICIILE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE BUNURI ŞI PERSOANE
A. Agenţii de pază şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele :
1. Agenţii de pază trebuie să poarte uniforme, articole de echipament şi însemne
distinctive aprobate de I.G.P, conform prevederilor H.G. nr. 519/2004 privind stabilirea
modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
societăţilor specializate de pază şi protecţie, ecuson cu însemnele firmei, tromfa, lanterne, spray cu gaze iritant - lacrimogene, mijloc de comunicare-telefon, mijloace de imobilizare.
2. Să cunoască în amănunţime obiectivele şi particularităţile lor
3. Să sigure paza şi protecţia bunurilor şi persoanelor aflate în interiorul clădirii
4. Serviicile de pază şi protecţie bunuri şi persoane se prestează zilnic conform necesităţilor Inspecţiei Muncii.
5. Agenţii de pază trebuie să informeze în timp util conducerea instituţiei de toate
evenimentele înregistrate în timpul serviciului de pază şi măsurile luate.
6. Agenţii de pază trebuie să anunţe imediat conducerea instituţiei în caz de incendiu, inundaţii sau calamităţi naturale şi să ia măsuri de salvare a persoanelor şi bunurilor
precum şi de limitare a efectelor acestor evenimente.
7. Agenţii de pază trebuie să asigure paza obiectivului conform consemnelor generale şi particulare prevăzute în planul de pază al instituţiei.
8. Să sesizeze poliţia despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul instituţiei
si să dea concursul la prinderea infractorilor şi recuperarea bunurilor şi valorilor.
9. Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute în
planul de pază.
10. Să respecte întocmai regulile interne şi Regulamentul de ordine interioară specifice obiectivului pe care îl deserveşte.
11. Prestatorul va răspunde de respectarea Normelor de securitate şi sănătate a
muncii şi de stingere a incendiilor pentru personalul pe care îl deleagă să realizeze serviciile respective.
12. Alte cerinţe specifice necesare prestării serviciului de pază şi protecţie, stabilite
de comun acord cu beneficiarii.
PRESTATOR
S. C. ………………………. SRL

BENEFICIAR
INSPECTIA MUNCII
DIRECTOR,DIRECTIA ECONOMICA
……………………………………
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ANEXA 2 LA CONTRACTUL …………../……………

OBIECTIV : INSPECŢIA MUNCII – str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucureşti

1. CALCULAŢIE DE PREŢ (31 ZILE CALENDARISTICE) FĂRĂ TVA
Postul 1 : 24 ore x 31 zile x ………. lei/ora = …………. lei/luna
2. CALCULAŢIE DE PREŢ (30 ZILE CALENDARISTICE) FĂRĂ TVA
Postul 1 : 24 ore x 30 zile x ……… lei/ora = …………. lei/luna

PRESTATOR
S. C. ………………… SRL

BENEFICIAR
INSPECTIA MUNCII

DIRECTOR,DIRECTIA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
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