INSPECŢIA MUNCII
Nr.4/29/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 direct, 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, “servicii de monitorizare sisteme de alarmare si interventie cu

echipaje mobile”, achizitie ce se va finaliza cu incheierea unui contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii de monitorizare sisteme de alarmare si interventie cu
echipaje mobile;
2. Cod CPV:79711000-1;
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini;
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele caietului de sarcini 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: este 2.400 lei (1.600 lei fara TVA pentru anul 2019,
800 lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act aditional 4
luni).
8. Pretul ofertei este ferm pe toata perioada derularii contractului;
9. Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de catre beneficiar.
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
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- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in 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 achizitie directa 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,
Director
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CAIET DE SARCINI
MONITORIZARE SISTEME DE ALARMARE
SI INTERVENTIE CU ECHIPAJE MOBILE
INSPECŢIA MUNCII, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 14 sector 2, având cod fiscal
nr. 12335018 şi contul IBAN RO72TREZ23E680200200130X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, intentioneaza sa achizitioneze servicii de
monitorizare sisteme de alarmare si interventie cu echipaje mobile pentru locatia din str. Ion
Cornea Nr. 7B, Sector 5, Bucuresti.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI – SERVICII DE MONITORIZARE SISTEME DE ALARMARE
SI INTERVENTIE CU ECHIPAJE MOBILE- Cod C.P.V.: 79711000-1
Obiectul achizitiei îl reprezintă 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 – Revista Obiectiv din Str. Ion
Cornea Nr. 7B, Sector 5, Bucuresti, prin conectarea la Dispeceratul PRESTATORULUI.
II. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
Prestatorul va asigura 24 de ore din 24, 7 zile din 7, 365/365 zile pe an, serviciile care fac
obiectul achizitiei in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Obligatiile prestatorului:
a) Sa asigure monitorizarea sistemului de alarma de la obiectivul Beneficiarului in dispeceratul
propriu si intervenţia operativa la acesta, in conformitate cu prevederile Legii 333/2003,
republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
b) Sa imobilizeze si sa predea organelor de politie făptuitorii surprinşi in flagrant la obiectivul
monitorizat si sa asigure conservarea probelor care atesta evenimentul;
c) Sa nu părăsească locul evenimentului pana la soluţionarea acestuia si sa informeze urgent
Beneficiarul despre eveniment si modul de soluţionare;
d) Sa acţioneze cu mijloacele din dotare alături de personalul Beneficiarului pentru limitarea
efectelor unui eventual incendiu pana la sosirea echipajelor de pompieri;
e) Sa comunice Beneficiarului, după fiecare acţiune a echipajelor de intervenţie, datele si
informaţiile despre evenimentul petrecut la unul din numerele de telefon ale acestuia;
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f) Sa controleze intervenţiile prin întocmirea unor fise, numite FISA EVENIMENTULUI, vizate de
Beneficiar pe care sa le pună la dispoziţia acestuia lunar, ataşate la factura fiscala emisa pentru
plata serviciilor;
g) In cazul unui eveniment, dovedit a fi unul real, sa comunice Beneficiarului, informatiile despre
acesta, la datele de contact precizate. In cazul in care evenimentul s-a dovedit a fi unul fals
Prestatorul va semnala, la cererea Beneficiarului, evenimentul fals prin Sms sau Email ;
h) Sa intervină la obiectivele monitorizate in caz de alarma cu echipajele de intervenţie in
maxim 10 minute pe timp de zi ( 07.00- 21.00 ) si 8 minute pe timp de noapte (21.01-06.59);
i) Sa detina LICENTA de FUNCTIONARE conform Legii 333/2003 pentru efectuarea serviciilor
ofertate,eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane,in termen de valabilitate;
j) Sa detina DISPECERAT LOCAL conform Legii 333/2003 pentru efectuarea serviciilor ofertate,
avizat de Inspectoratul General al Politie Romane,in termen de valabilitate;
k) Sa declare pe propria raspundere cu privire la prestarea serviciului de monitorizare si
interventie cu personal de specialitate atestat si autorizat conform prevederilor legale in
vigoare;
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni prin
act aditional.
IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii in totalitate a
cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
V. VALABILITATEA OFERTEI
Oferta va fi valabila pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de deschidere a ofertelor.
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.

Director,
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