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  Nr. 360 / 19.01.2018        
              Avizat,                                                                                                   Aprobat             
Director financiar contabil                                                                            Manager   
   Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                    Dr. Carjea Marcel Iosif 
 

 
CAIET DE SARCINI 

pentru  achizitia  de 
SERVICII  DE PAZĂ LA  SEDIUL 

SANATORIULUI  DE  PNEUMOFTIZIOLOGIE  BRAD 
 

 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara. 
  Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de 

sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. 
  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

 
I.    Persoana juridică achizitoare: 

   Autoritatea contractantă – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad,                  
str. Magura,  nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254-611050, fax 0254-612282. 
 
II.   Obiectul achiziţiei: 

Achizitia de Servicii de paza la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad                            
cod CPV:   79713000-5 Servicii de pază.    

 
III.  Cantitatea contractului: 

Sunt necesare:   2 posturi fixe de paza , astfel: 
 - 1 post fix de agent de pază   24 h / 24 h – 8016 ore 
 - 1 post fix de agent de paza 8 h / 24 h in zilele lucratoare – 1840 ore  

       Numarul total de ore prestate :   8016 + 1840 = 9856 ore. 
 

IV. Durata contractului 
Prestarea serviciilor se va realiza pe o durata de 11 luni, cuprinsă în perioada                       

01.02.2018  şi  31.12.2018.    

V.   Sursa de finantare: 
            Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

VI.  Cerinte specifice de participare: 
          - Paza va fi asigurată de către societăţi comerciale specializate de pază şi protecţie ce sunt 
constituite şi funcţionează potrivit Legii 333/2003, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, 
bunurilor sau valorilor, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor. 
          - Specificul activitatii de paza in cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad il constituie 
Ordinul 1365 / 25 iulie 2008 privind organizarea serviciului de paza si a regulilor de acces in 
unitatile sanitare publice cu paturi. 
           - Serviciile de paza cu post fix 24h/24h, trebuie sa fie asigurate in regim de permanenta atat 
pe timp de zi cat si pe timp de noapte,  paza asigurandu-se cu cate un agent de paza. 
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          - Serviciile de paza cu post fix 8h/24h, trebuie sa fie asigurate in intervalul orar 15.00-23.00, 
in zilele lucratoare (luni-vineri), cu exceptia sarbatorilor legale,  paza asigurandu-se cu cate un agent 
de paza. 
          - Prin serviciile de pază solicitate se asigură: 
1.  Paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; 
2. Paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni 
producătoare de pagube materiale; 
3.  Paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integritatii acestora; 
4. Furnizarea către beneficiar a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de 
pază; 
5.  Acordarea de sprijin în caz de calamităţi, incendii, atacuri teroriste; 
6.  Asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul si exteriorul obiectivului;  
7.  Preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate; 
8.  Oprirea accesului in obiectiv a autovehiculelor neautorizate; 
9. Oprirea si legitimarea persoanelor despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau 
alte fapte ilicite, in obiectivele pazite iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea 
politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand 
masuri pentru conservarea sau paza lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri; 
10. Sa sesizeze politia referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul achizitorului si sa 
dea concursul organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea 
infractorilor; 
 
 
Condiţii de eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică care trebuiesc îndeplinite pentru 
calificarea ofertanţilor sunt: 
1. prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, dispecerate,  
uniforma agentilor de interventie si alte mijloace tehnice care fac parte din dotarea societatii; 
2. prezentarea licenţei eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române valabilă pentru anul 
2018. 
 
 
Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii : 
1. Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani 
2. Să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei 
3. Să nu aiba antecedente penale pentru infracţiuni săvârsite cu intenţie 
4. Să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003 
5. Certificat de cazier judiciar 
6. Să fie echipaţi cu uniforme distinctive şi echipament de protecţie pe care le vor purta numai în 
timpul executării serviciului. 
 
 
Responsabilităţile şi obligaţiile agentului de pază în timpul desfăşurării activităţii de pază: 

• Să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natura să aducă prejudicii beneficiarului  

• Să păzească obiectivul, bunurile şi să asigure integritatea acestora  
• Să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârsit 

infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să 
oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorilor care fac obiectul infracţiunii, 
luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces – verbal pentru 
luarea acestor măsuri; 

• Să încunoştinţeze de îndată şeful său ierahic şi conducerea unităţii beneficiare despre 
producerea orcărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

• În caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, ori combustibili sau 
substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de 
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natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa 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 pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor. 

 
Dotarea minimă pentru un post fix asigurat de agenţi cu dotare standard: 
1. Uniformă tip, adecvată sezonului 
2. Baston de cauciuc sau tonfă  
3. Pulverizator de substanţe iritant – lacrimogene de capacitate medie (50 ml ) 
4. Mijloace de avertizare sonore şi luminoase (fluier, lanterna) 
5. Mijloace de comunicare - telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari); 
 
 
Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor: 

Confirmarea prestatiei se va efectua prin incheierea la fiecare inceput de luna pentru luna 
trecuta a unui proces verbal de receptie a serviciilor de paza, care va contine date referitoare la 
cantitatea si calitatea activitatii prestate , in baza caruia se va face decontarea acestora. 

In cazul in care nu se executa prestatia conform planurilor de paza si conditiilor stabilite prin 
contract, plata se va diminua proportional cu perioada in care nu au fost indeplinite obligatiile 
contractuale. De asemenea se va constata si stabili valoarea pagubelor suferite in urma neexecutarii 
sau slabei prestatii a serviciului de paza. Prestatorul va garanta pentru producerea unor pagube 
(furturi, degradari din vandalism) din gestiunea achizitorului. Valorile de despagubire sunt cele 
actuale de pe piata a bunurilor similare cu cele distruse sau furate. 
 
 
VII. Responsabilitatile prestatorului: 

Prestatorul este obligat – prin personalul de paza propriu, angajat pentru executarea 
prezentului contract – sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator 
pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. 

Activitatea de paza se va efectua potrivit legii si planului de paza care stabileste in principal: 
efectivul de personal de paza, numarul de posturi si amplasarea acesora, amenajarile, instalatiile si 
mijloacele tehnice de paza si alarma, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu 
atributii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor. 

Activitatea de instruire de orice fel a personalului angajat pentru efectuarea serviciilor de 
paza, protectie, mentenanta si securitate revine prestatorului. Tot acestuia ii revine raspunderea 
privind comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca produse pe durata 
si in legatura cu executarea sarcinilor de serviciu. 
 
 
VIII. Prezentarea propunerii tehnico-financiare: 
VIII.1 Prezentarea propunerii tehnice 

Se vor prezenta urmatoarele:  
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu originalul) 
din care sa reiasa obiectul de activitate;   
- Licenta pentru desfasurarea activitatilor de paza (copie lizibila conform cu originalul), eliberata de 
Inspectoratul General al Politiei Romane, valabila la data deschiderii ofertelor;  

         - Propunerea tehnica (descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate si a personalului ce urmeaza  

         a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor.    Ofertantul are   obligatia de    a  face   dovada conformitătii  

         serviciilor cu cerintele prevăzute in prezentul Caiet de sarcini). 

- Lista cu dotarea tehnica necesara realizării serviciului de paza a obiectivului; 
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VIII.1 Prezentarea propunerii financiare 
            Se va prezenta: 
- Propunerea  financiară (conform formular) 

         Oferta va fi valabilă pe o durata de 30 zile de la data limita de depunere a ofertei . 

  
IX. Alte informatii: 
 -  Ofertantii trebuie sa fie inscrisi inSEAP. 
            - Pentru incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator va posta 
serviciile de paza in catalogul electronic, achizitia finalizandu-se in SEAP.      

-  Se va incheia un contract de prestare de servicii cu ofertantul declarat castigator,  pana la 
data de 31.12.2018. 

- Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT (fara TVA) / ORA, cu indeplinirea 
stricta a specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

-  Pretul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  
-  Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către achizitor. 

  
 
        
 

                 Birou Administrativ 
       Ing. Sabau Radu   
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FORMULARE  

 
 
 

 
OPIS 

 
 
 
 
 
FORMULAR 1 – Scrisoare de înaintare 
FORMULAR 2 – Formular de ofertă                            
FORMULAR 3 – Centralizator al propunerii financiare  
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FORMULAR 1 
 
 
 

  OPERATOR ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii simplificate proprii pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă 

transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de 

________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________       Cu stimă, 

 Operator economic, 



 
 

 7

                                                                                                                      FORMULAR 2 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi cerinţele 
(denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm 
......................................................................................... pentru suma de .................................... lei          
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei, conform centralizatorului 
anexat. 
 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile 
de .....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, respectiv până 
la data de ..................................., şi ea va rămâne   obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând 
înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 
 
 
                                                                (semnatura)
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                              FORMULAR  3 

 
 
 
 
 
 

Centralizator al propunerii financiare  
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire servicii Numar 
Ore 

Pret lei  
fara TVA 

(ora) 

Pret lei         
cu TVA  

(ora) 
1. Servicii de paza     9856  

 
 
 

          Valoare totala: (numar ore*pret lei):   
 

 
 

 
 

 
         Ofertant, 
           ………………………………………… 
 
                                                                      (semnătura autorizată)  
                                                       .................................. 
 


