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CERERE OFERTA
pentru achiziţionarea de prestări servicii de pază
(01.05.2021-31.12.2021)
DPCJEP Tulcea doreşte să achiziţioneze, servicii de pază, monitorizare şi
intervenţie, prin
achiziţie directă, Cod CPV 79713000—5 în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, conform caietului de sarcini
prezentat.
1. Obiectul contractului: incheierea unui contract de servicii
de pază, monitorizare şi intervenţie
pentru 1 post, situat in Tulcea, str. Gloriei nr. 4A. Tulcea.
2 Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică: Achiziţie directă
3. Sursa de finantare a contractului; buget
propriu
4 Criteriul aplicat pentu atribuirea contractului va fi “cel mai bun
raport calitate—preţ;”cf. arc. 187
alin. (3), lit. c)
5. Preţul ofertei este ferm în Ron.
&. Documente ce insotesc oferta: documente
ce dovedesc respectarea condiţiilor obligatorii din
Caietul de sarcini
7. Depunere şi evaluare oferte: ofertele vor fi transmise până la data de
26.04.2021, ora 15.00
8. Limba de redactare a ofertei: limba română
9. Perioada de valabilitate a ofertei 10 zile ;
1 0. Plata se
va face de către achizior direct prin mijloace de decontare legale, conform
reglementărilor în vigoare. în lei, in contul furnizorului in baza facturii fiscale şi în termen de
maxim 30 zile calendaristice. de la primirea facturii> înregistrată la achizitor.
Vă rugăm să ne transmiteti oferta dumneavoastră (semnată şi ştampiiată),
precum şi documentele
solicitate în Caietul de sarcini, până la 26.04.2021, ora 15,00, prin fax 0240636344,
prin e—mail:
spcjep_.tulcea©tl.e—adm.ro sau direct la sediul institutiei noastre.
»
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ETAPE
Depunere oferte: 26.04.202l până la ora 15.00
Evaluare oferte: 27.04.2021 ora 15
Depunere contestaţii: 28.04.2021 până la ora 10,00 şi răspuns la contestaţii 28.04.2021 până la ora l3,00
Încheiere contract: 29.04.2021
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CONSILIUL JUDETEAN TULCEA

DlRECIlA PUBUCA COMUNITARA JUDEIEANÎX DE EVIDENTA A PERSOANELOR
TULCEA
CUI 17169340, Str. Gloriei nr… 4A, Tulcea » 820017 Tel.
0240/536343; Fax 0240/536344
,
Site: www.dpcjeptho, e—mail: spcjep tulceange—adnnm
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CAIET DE SARCINI
Cerinţele caietului de sarcini/specificaţiile tehnice sunt cerinţe minimale
care propunereaîehnică
depusă de ofertant trebuie să le cuprindă. ofertantul trebuie să demonstreze, pe orice
prin
mijloc adecvat, că
propunerea tehnică prezentată satisface într—o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite
prin specificaţiile tehnice;
I. Obiectul contractului — executarea serviciului de
pază pentru 1 post de pază situat la sediul
DPCJEP Tulcea, în Tulcea, Strada Gloriei nr. 4A, Jud, Tulcea
(corpurile A şi E cu un singur nivel şi două
magazii la subsol), cu agenţi de pază.
Perioada contractului este: 0105.2021—3 l.12.2021, cu posibilitate de
prelungire până la 4 luni.
În pretul contractului este inclusă
paza umană, butonul de panică instalat de prestator şi intervenţia
cu echipajele specifice.
II. Descrierea serviciilor de pază
Serviciile de pază vor fi asigurate de către o societate specializată de
pază. societate comercială care
înscns
are
ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu
înregistrat şi autorizat pentru
organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi
care a dobândit dreptul de a
presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenţei acordate de Inspectoratul General al Poliţiei
Române,
cu avizul prealabil al Serviciului Român de informaţii, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare
(Legea nr333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor,
cu modificările si
completările ulterioare şi ale HG. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor).
Societăţile specializate de pază care depun oferte trebuie să prezinte, în
xerocopie, semnată şi
ştampilată, însoţită de sintagma ., conform cu originalul”:
certificatul de inregistrare continând CUl,
licenţă de functionare valabilă eliberată conform prevederilor legale pentru conducătorul
societăţii
specializate de pază şi protecţiei
Cazierul judiciar pentu administrator si societate
Regulamentul de organizare si functionare al Dispeceratul… de Monitorizare a Sistemelor de
Alarmare Impotriva Efractiei avizate de Inspectoratul Judetean de Politie
Competent Teritorial
conform reglementarilor din HG. 301/2012.
- Anexa lB pentru personal de interventie propriu pentru Tulcea aVizat de Politia Romana
(anexa la
ROF a dispeceratului zonal de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva
efractiei)
Dovada că agentii de pază care vor asigura paza imobilului sunt agenţi calificati
(Atestat) şi că au
cel puţin 3 ani vechime (Contract de muncă)
Prestatorul va prerenta poliţă de asigurări de răspundere civilă pentru acoperirea
integrală a
eventualelor pagube produse beneficiarului,
—

—

—

——

—

Prin serviciile de pază se asigură:

paza sediilor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive ;
paza sediilor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor. precum şi a altor acţiuni
producătoare de pagube materiale;
furnizarea către autorităţile competente şi beneficiar a informaţiilor legate de incidentele
_
apărute în timpul activităţii de pază. în condiţiile legii;
acordarea de sprijin în caz de calamităţi. incendii, atacuri teroriste, etc;
asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul obiectivului, la solicitarea beneficiarului
;
la solicitare, consultanţă în vederea întocmirii planului de
pază;
elaborarea de proceduri de pază specifice fiecărui obiectiv în
parte;
unui
asigurarea
program de prevenire şi combatere a potentialelor riscuri de accidente
(prim ajutor), comitere de infracţiuni. acte de violenţă, etc;
preîntâmpinarea desfăşurării activităţilor comerciale neautorizate;

/

ILZ. Cerinţe tehnice minime

Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în
contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
- Prestatorul are obligaţia să supravegheze
prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, cerute de şi pentru contract.
- Prestatorul va executa serviciile de
paza cu efectivul de agenti stabilit de comun acord cu
achizitoml - 1 post permanent fix, precum şi dispecerizarea unui
sistem de alarmă (buton de panică),
conform prevederilor din Planul de Paza.
Agentii care deservesc acest obiectiv la inceperea programului verifica starea lacătelor
de la usile
arhivelor cu registrele de stare civilă si usile de la celelate încăperi. In cazul in
care se constata violarea
încuietorilor va fi anuntat ofiterul de serviciu/administratorul şi conducătorul
insituţiei,
Agentii de paza vor executa masurile ce decurg din consemnul
postului pentru prevenirea
producerii de incendii, explozii, distrugeri sau degradări de bunuri;
iar in cazul producerii acestora sa ia
masuri de salvare a persoanelor si bunurilor, de conservare a
urmelor, de retinere a eventualilor faptuitori si
identificarea martorilor oculari;
Prestatoml ya insigna interventia si monitorizarea, la solicitarea
agentului de paza, cu maxim de
promptitudine, intr-un timp cat mai scurt posibil (in mod gratuit);
- Prestatorul va asigura pregatirea de specialitate a
agentilor implicati in serviciile prestate, dotarea
acestora cu uniforma si mijloace de paza, conform legislatiei in vigoare;
- Pentru îndeplinirea serviciului de pază, prestatorul va utiliza numai
personal capabil să facă faţă
oricăror situaţii care ar aduce atingere integrităţii persoanelor si bunurilor din
obiectivul aflat sub pază şi
protecţie. Nu se acceptă dz'stribuirea în posturi la acest obiectiv a persoanelor aflate în
prag de pensionare
sau cu dizabilităli fizice (cure, prin natura situaţiei lor, nu ar putea/ace faţă unor evenimente
deosebite),
Prestatorul va asigura controlul agenţilor de pază, o dată
pe tură şi va inregistra în registrul de
control, cf. Legii 333/2003
Prestatorul va garanta păstrarea secretului profesional cu privire la datele
legate de actiw'tatea
achizitorului si a obiectivelor in sme.
Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de
muncă şi protectia
muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de
muncă;
—

—

—

—

—

—

—

În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
- să

cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului,
pentru a preveni
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite:
să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de
pază şi să asigure integritatea
acestora;
să nu părăsească obiectivul fără aprobarea şefului de obiectiv
sau tură şi fără a fi înlocuit;
să permită accesul în obiectiv numai pe bază de legitimatie sau carte de identitate, in
conformitate
cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că
au săvârşit infracţiuni
ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne
stabilite prin regulamentele
proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei
pe iăptuitor, să oprească şi să
bunurile
predea poliţiei
ori valorile care fac obiectul infracţiunii 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,
- să inştiinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare
despre producerea
oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate.
în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de
apă, combustibili ori de substanţe
chimice, la retelele 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
pentru limitarea
consecinţelor evenimentului:
în caz de incendii. să ia imediat măsuri de stingere ŞI de salvare a
persoanelor, a bunurilor şi a
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia;
să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în
caz de
dezastre;
» să sesizeze poliţia în legătură cu orice
faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să—şi dea
concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală
sau de organele de poliţie;
să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura
atribuţiilor. are acces la asemenea
date şi informaţii;
—

—

—

—

—

—

—

—

- să

poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul
cu care este
dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de lege;

(_

să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului,
cu excepţia locurilor de
muncă unde se impune o altă ţinută;
să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice si nici să
nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului;
să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea
unităţii despre
aceasta;
- să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhiei, cu
excepţia celor vădit nelegale. şi să fie
respectuos în raporturile de servicm;
- să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile
sau valorile păzite, precum şi orice alte
sarcini care i-au fost încredintata potrivit planului de pază;
să respecte consemnul general şi particular al postului.
să asigure paza autovehiculelor aflate în proprietatea DPCJEP Tulcea
şi parcate în faţa sediului.
—

—

—

—

—

În timpul executării serviciului să fie echipaţi uniforme
cu
distinctive şi echipament de
protectie, după caz. Agenţii de pază vor avea următoarea dotare standard:
- inifon'nă tip adecvată sezonului ; ( se solicită în mod
expres ca personalul de pază să fie dotat cu
ecusoane de identificare si sacou inscripţionat cu însemnul societăţii )
baston de cauciuc sau iomtă;
pulverizator de substanţe: pot fi folosite spray-uri lacrimogene de mică capacitate. de maxim 100 ml
mijloace de comunicare conform legii;
orice altfel de dotări prevăzute de lege necesare bunei desfasurari a
activităţii.
—

—

—
—

Postul de pază este fix situat în str. Gloriei nr. 4A, Tulcea - sediul DPCJEP Tulcea
Programul de pază:

- luni-Joi: 16.30 — 08.00
—

—

vineri:

14.00— 00.00
sâmbătă —dum1nică şi sărbători legale —24h/24h

II. 3. Alte cerinţe

Prestatorul trebuie să asigure paza obiectivelor confonn planurilor de pază. Prestatorul
va ajuta
beneficiarul la intocmirea si depunerea planurilor de pază, în vederea avizării
acestora. de către organele

abilitate

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu programul de
prestare convenit. Prestatorul este obligat să respecte conditiile impuse de legislaţia în vigoare privind
paza
obiectivelor. În situaţia în care prestatorul este sancţionat în mod
repetat. în condiţiile legii. achizitorul va
denunţa unilateral contractul.
In situaţia sustragerii de bunuri din unitate şi în urma cercetărilor efectuate de
organele de poliţie,
dacă se constată vinovăţia agenţilor de pază, prejudiciul va fi
recuperat de la prestator. în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

III. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate — preţ
IV. Agenţi de pază care vor executa servicul la obiectivul sus mentionat să fie min 3
—

—

putin

3

V.

ani vechime

Preţul contractului este ferm

.

şi să aibă cel

şi nu suportă modificări, conform ofertei de preţ şi e valabil
pe tot

parcursul derulării contractului. Acesta se poate modifica în funcţie de mărirea salariului minim
pe
conform
economie.
legii.
ATENTIE … Ofertantii au obligaţia de a detalia modul de constituire a tarifelor ofertate, Oferta
depusă care prezintă doar tariful lei/ora fără fundamentarea pretului din care să reiasa respectarea legislatiei
muncii si salarizarii va fi considerată neconfomiă.
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