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CAIET DE SARCINI
Privind achiziţia de servicii de pază şi servicii de monitorizare a
sistemelor de alarma şi intervenţie obiectiv

1. Obiectul achiziţiei
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea
şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se
elaborează oferta tehnică şi financiară de către ofertant. Cerinţele impuse
prin caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Ofertele care nu
îndeplinesc cerinţele din prezentul caiet de sarcini vor fi declarate
neconforme.
CPV: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă şi
intervenţie obiectiv
CPV: 79713000-5 Servicii de pază
AUTORITATE CONTRACTANTĂ
MUZEUL BANATULUI MONTAN REŞIŢA, cu sediul în Reşiţa, b-dul

Republicii, nr.10, tel/fax 0355401219/0355401220
2. Scopul achiziţiei
Ţinând cont de specificul activităţilor desfăşurate la obiectivul precizat,
scopul achiziţionării acestor servicii este de asigura paza, protecţia,
control acces, ordinea şi liniştea în incinta obiectivului.
3. Durata contractului
Contractul se va desfăşura în perioada 16.04.2019 -31.12.2019 ( 24 de
ore , 260 de zile, 6240 ore de prestaţie), cu posibilitatea prelungirii contractului,
prin act adiţional, pentru maxim 4 (luni) de zile, în funcţie de resursele
bugetarea alocate.
4. Procedura de achiziţie si criteriul de selecţie a ofertei câştigătoare
Având în vedere că valoarea estimată a contractului de prestări de pază şi
servicii de monitorizare este sub pragul prevăzut de dispoziţiile art.7 alin (1)
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, serviciile de pază şi
monitorizare se vor achiziţiona direct din catalogul SEAP, alegându-se
operatorul economic care oferă serviciile la preţul cel mai mic şi care
acceptă prevederile caietului de sarcini cu încadrarea in resursele bugetare
alocate achizitorului.

Valoarea estimată a contractului: 95.659,20 fără TVA
5. SPECIFICAŢIILE SERVICIILOR

Serviciile de pază şi monitorizarea sistemelor de alarmă şi intervenţie vor fi
prestate la Muzeul Banatului Montan, B-dul Republicii nr. 10, Reşiţa, jud.
Caraş-Severin pentru 1 post pază - 24 ore/zi.
6. OBLIGAŢII MINIMALE SOLICITATE OFERTANŢILOR

a. CONDIŢIILE

PRELIMINARE
TREBUIE ÎNDEPLINITE

PRESTĂRII

SERVICIULUI

CE

Paza va fi asigurată de către societăţi specializate în serviciul de pază şi
protecţie, având ca obiect de activitate paza obiectivului, bunurilor de
patrimoniu muzeal sau valorilor, în condiţii de maximă siguranţă a acestora,
precum şi protecţia umană.
Societăţile de pază trebuie să fie constituite şi să funcţioneze potrivit
legislaţiei în domeniu, în vigoare.
Ofertanţii vor deţine şi prezenta în cadrul propunerii tehnice Licenţa
pentru desfăşurarea activităţilor de pază, eliberată de IGP conform legii
333/2003, valabilă la data limită de depunere a ofertelor;
Prestatorul de servicii va organiza, planifica, conduce, controla şi garanta
activitatea de pază şi monitorizare antiefracţie cu personalul propriu. Ofertanţii
trebuie să dispună permanent de personal necesar.
Prestatorul de servicii va respecta prevederile legale a normelor de
protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului.
Pentru serviciul de monitorizare şi intervenţie rapidă în caz de detecţie,
efracţie, detecţie incendiu: ofertantul trebuie să dispună de cel puţin o echipă de
intervenţie, ce o va prezenta în cadrul propunerii tehnice şi va dovedi forma prin
care dispune de această echipă de intervenţie.
La prestarea serviciilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor
respecta normele de tehnica securităţii, protecţia şi igiena muncii prevăzute de
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Norme metodologice de
aplicare a Legii nr.319/2006.
b. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Normelor metodologice din 11
aprilie 2012 de aplicare a acesteia, prestatorul se obligă:
1. Să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător
pentru paza şi integritatea obiectivului;
2. Să asigure pe toată perioada contractului numărul de agenţi de pază
necesar pentru derularea continuă şi în bune condiţii a serviciilor. Agenţii

de pază care vor presta serviciile vor fi calificaţi conform O.G. nr.
129/2000, instruiţi şi atestaţi conform prevederilor Legii 333/2003;
3. Să organizeze, să conducă, să controleze şi să garanteze activitatea de
pază, precum şi modul de prestare a serviciilor de către personalul
propriu;
4. Să asigure echipamentul de lucru şi dotarea tehnică a agenţilor de pază
conform normelor sale interne şi legislaţiei în vigoare pentru a menţine
prestigiul unităţii achizitoare şi anume:
- Uniforme şi echipamente de protecţie cu însemne specifice;
- Arme neletale permise de lege;
- Bastoane autoapărare;
- Mijloace de legătură, între posturi —dispeceratul prestatorului de pază şi
responsabilul de derulare al contractului din partea beneficiarului;
5. Să doteze personalul de pază cu mijloace de comunicare (staţie radio de
emisie-recepţie sau telefon mobil)
6. Să prezinte autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii conform legilor în
vigoare;
7. Să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de
activitatea achizitorului;
8. Să acorde sprijin beneficiarului în vederea întocmirii Planului de pază şi
să asigure avizarea acestuia de către Inspectoratul de Poliţie CaraşSeverin;
9. Să respecte următoarele reguli în timpul executării serviciului:
• Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului,
pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii
unităţii beneficiare.
• Să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite în pază şi să asigure
integritatea acestora;
• Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii
că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele
care încalcă normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar în cazul
infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor,
bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite,
luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un
proces-verbal despre luarea acestor măsuri.

• Să aducă la cunoştinţă, de îndată, conducerii unităţii achizitoare şi pe şeful
său ierarhic despre producerea fiecărui eveniment, în timpul executării
serviciului şi despre măsurile luate;
• în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, la reţelele electrice sau
telefonice şi în orice alte împrejurări, care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea
evenimente şi să ia primele măsuri înainte de constatare;
• în caz de incendii să ia imediat măsuri de localizare, stingere şi de salvare
a persoanelor, bunurilor şi a valorilor şi să sesizeze pompierii, să anunţe
conducerea unităţii beneficiare şi poliţia;
• Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor
în caz de calamităţi;
• Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia
patrimoniul unităţii beneficiare şi să dea concursul pentru îndeplinirea
misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
• Să poarte uniforma şi însemnele distinctive conform regulamentului intern
al prestatorului;
• Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi să nu
consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
• Să nu absenteze fură motive temeinice şi să nu părăsească postul de pază
până la înlocuirea cu alt agent de pază;
• Să fie respectuoşi în raporturile de serviciu;
• Să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de
pază.
10. Să informeze reprezentantul achizitorului de toate aspectele rezultate din
executarea misiunii şi să propună măsuri ducând la creşterea eficienţei
activităţii de pază;
1l.Să asigure menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii de pază, alarme,
comunicaţii, monitoare, mobilier şi oricăror alte amenajări destinate
efectuării serviciului de pază, puse la dispoziţie de beneficiar;
12.Să asigure instruirea şi evaluarea personalului de pază, privind specificul
activităţii ce se desfăşoară în obiectiv.
13.La sfârşitul programului de lucru agentul de pază care a executat serviciul
raportează evenimentele petrecute în timpul serviciului sau dispeceratului

societăţii de pază şi se consemnează în procesul-verbal de predare-primire
al schimbului.
14.Agenţii de pază nu vor influenţa prin acţiunile lor specifice desfăşurarea
activităţii instituţiei şi nu vor intra în zone în care nu îi este permis decât
cu acordul şi sub coordonarea personalului Muzeului Banatului Montan
Reşiţa, orice consecinţe care rezultă din nerespectarea normelor de
securitate, sănătate şi medicina muncii vor fi considerate din culpa
prestatorului.
7. Modul prezentare a propunerii financiare :
Preţul ofertei va fi prezentat în formularul de ofertă (conform anexei 1),
care reprezintă elementul principal al propunerii financiare fiind actul prin
care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă..
Preţul din formularul de ofertă, va reprezenta tariful orar (lei/oră/agent)
ofertat pentru executarea contractului (fără TVA), în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini şi va fi exprimat în lei, cu două zecimale
exacte.
Tariful orar ofertat nu poate să conducă la depăşirea valorii estimate.
Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei
să acopere toate obligaţiile contractului menţionate în caietul de sarcini.
Nu se acceptă ajustări de preţ ale ofertei financiare sau ale preţurilor
unitare, pe parcursul derulării contractului. Pentru aceasta ofertantul odată
cu elaborarea ofertei de preţ va lua în calcul toate riscurile care sunt
determinate de : - modificări al preţurilor la materiale, manopera,
transport, utilaje; - evoluţiile viitoare ale cursului de schimb valutar; evoluţiile viitoare ale ratei inflaţiei; - modificări de ordin legislativ care
pot da naştere la obligaţii suplimentare în sarcina ofertantului; - alte
riscuri care pot interveni pe parcursul prestării serviciilor.
Preţul ofertat reprezintă un element esenţial al propunerii financiare a
cărui realitate şi legalitate va fi verificată de comisia de evaluare. In acest
sens vor fi verificate preţurile componente ofertate, oferta fiind
considerată neconformă dacă „conţine preţuri care nu sunt rezultatul
liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate”. Libera concurenţă este
reglementată de Legea concurenţei nr. 21/1966 actualizată care stabileşte
expressis verbis ca „practica abuzivă” ofertarea unor preţuri excesive sau
a unor preţuri de ruinare în scopul înlăturării concurenţilor. Acestei
situaţii i se asimilează şi absenţa din componenţa preţului ofertat a unuia
sau mai multor preţuri unitare, astfel încât oferta va fi respinsă ca
neconformă.

8. Recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor
Confirmarea prestaţiei se va efectua prin încheierea la fiecare început de lună
pentru luna trecută a unui proces verbal de recepţie a serviciilor de pază, care
va conţine date referitoare la cantitatea şi calitatea activităţii prestate, în baza
căruia se va face decontarea acestora.
în cazul în care nu se execută prestaţia conform planurilor de pază şi
condiţiilor stabilite prin contract, plata se va diminua proporţional cu
perioada în care nu au fost îndeplinite obligaţiile contractuale. De asemenea,
se va constata şi stabili valoarea pagubelor stabilite suferite în urma
neexecutării sau slabei prestaţii a serviciului de pază. Prestatorul va garanta
pentru producerea unor pagube (furturi, degradări din vandalism) din
gestiunea achizitorului. Valorile de despăgubire sunt cele actuale de pe piaţă
a bunurilor similare cu cele distruse sau furate.
9. Condiţii de plată
Plata contractului se va face în baza facturilor emise de prestator, după
cum urmează:
- Lunar după confirmarea prestaţiei prin semnarea Procesului-verbal de
recepţie a serviciilor de pază;
- Plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la
prestator;
- Facturile vor fi întocmite până la data de 10 ale lunii următoare prestării
serviciilor
10. CERINŢE SPECIFICE OBLIGATORII
PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR:

SOLICITATE

DE ACHIZITOR

a. Prestatorul prezintă în copie Certificatul de înregistrare la ONRC: Cod
Unic de Identificare (CUI) şi cod CAEN corespunzător prestării serviciilor
de pază, monitorizare şi alarmă;
b. Prestatorul prezintă în copie avizul dispeceratului de monitorizare a
sistemelor de alarmare primit de la IGPR sau să facă dovada colaborării
cu o societate avizată IGPR pentru monitorizare;
c. Ofertantul va prezenta licenţa pentru desfăşurarea activităţilor de pază,
eliberată de IGP conform legii 333/2003, valabilă la data limită de
depunere a ofertelor, documentul se va prezenta în copie conform cu
originalul.
d. Prestatorul prezintă Certificat de Atestare Fiscală eliberat de Agenţia de
Administrare Fiscală teritoriala din care rezultă că nu înregistrează datorii la
bugetul statului sau înregistrează datorii la bugetul statului mai mici de 4.000
lei ori înregistrează datorii la bugetul statului mai mari de 4.000 lei şi mai mici
de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate la cea mai

recentă dată scadentă a acestora (cu respectarea art 166 alin (2) din Legea
98/2016);
e. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unei experienţe similare în
prestarea serviciilor prin derularea a cel puţin unui contract de mărimea şi
specificul precizărilor din Caietul de sarcini în ultimii 3 ani (prezentarea
formularului de achiziţii „Declaraţie privind lista principalelor livrări de
produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani' );
f. Prestatorul trebuie să facă dovada existenţei unui cont de Trezorerie
pentru societăţi comerciale, respectiv unui cont bancar pentru persoane fizice
autorizate;
g. Prestatorul prezintă următoarele formulare de achiziţie: formular de
ofertă, informaţii generale. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art.59
şi 60 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. Declaraţie privind
neîncadrarea în dispoziţiile art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice. Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 165 şi 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice, declaraţie privind lista principalelor livrări de
produse/prestări de servicii similare în ultimii 3 ani;
11. Alte menţiuni
Operatorii economici interesaţi vor transmite până la data de 08.04.2019
oferta de preţ în format electronic la adresa
de e-mail
office(5)muzeulbanatuluimontan.ro sau la nr de fax: 0355401220 şi o vor
publica în catalogul electronic SEAP pe codul 79713000-5 Servicii de pază (rev
2) sub denumirea " Servicii de pază şi monitorizare pentru Muzeul Banatului
Montan"
Operatorul economic desemnat câştigător va prezenta in termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la comunicare documentele si formularele solicitate la
punctul 6 al Caietului de Sarcini in vederea încheierii contractului Formulare de
achiziţii solicitate la punctul 6 se pot descarcă de pe site-ul instituţiei, secţiunea
Informaţii publice/achiziţii publice.
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Anexa 1
Centralizator al propunerii financiare

Postul
pază

Preţ
fără
TVA

de Caracteristicile postului

3sch x 8ore/sch x 260
Post pază
24 ore din .. ..lei/oră/agent
24
24 de ore din 24 x 260 de zile
Post
monitorizare
Total lei

5

zile

x

Detalierea tarifului orar ofertat:
Costuri cu salariile:
Salariu orar brut
%
CAS
%
CASS
%
IVS
%
CAM

Total
costuri
salariile
Cheltuieli indirecte
Profit
Alte cheltuieli
Total tarif orar

cu

Ofertant,

lei Preţ lei cu
TVA

