
  
 
 
 
 
    
  Nr.înreg.321 / 16.02.2016 
 

INVITATIE   DE  PARTICIPARE  
                                  S.C. ……………………………….    
                                 

Prin prezenta, va solicitam Oferta d-voastra tehnica si financiara pentru -achiziţia 
de servicii de pază şi protecţie,cod CPV 79713000-5, pentru program de 24 h din 
24, inclusiv sambata si duminica. 

1. Locul prestarii serviciilor:sediul institutiei 
2. Categoria si descrierea serviciilor, care urmeaza sa fie furnizate:-caietul de 

sarcini 
Prezentul necesar împreună cu caietul de sarcini, constituie ansamblul cerintelor minime si 
obligatoriu de indeplinit pe baza carora se  elaboreaza propunerea tehnica si financiara de 
catre operatorul economic.Ofertele care nu indeplinesc cerintele minimale vor fi declarate  
neconforme. 

3. Durata prestarii serviciilor: până la 31.12.2016. 
4. Valoarea estimata a achizitiei………………………….lei, fara TVA 
5. Monitorizare si evaluare 

 Operatorul economic este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitatilor 
prevazute si prezentate in oferta tehnica si pentru obtinerea rezultatelor  stabilite in caietul de 
sarcini.Operatorul economic selectat va realiza toate cerintele acestui contract respectand si 
aplicand cele mai bune practici in domeniu.  

6. Modul de prezentare a propunerii financiare:propunerea financiara se va 
prezenta in lei fără T.V.A., evidenţiindu-se distinc T.V.A-ul (după caz se va 
specifica preţul unitar şi valoarea totală a 
achiziţiei)................................................................................................... 

7. Modul de prezentare a propunerii tehnice: se va face conform cerinţelor din 
caietul de sarcini, astfel incât  să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii thnice cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini. 

8.  Data limita de depunere a ofertelor: 10.03.2016 ora 13 (ziua, ora depunerii) 
9.  Limba de redactare a ofertei: romana 

    10.  Garantii: nu este cazul 
    11.  Modalitatile principale de finantare si de plata: buget local şi O.P 
    12. Perioada de valabilitate a ofertei:  până la 31.12.2016, cu posibilitatea prelungirii  
pe o perioadă de 4 luni. 
    13.  Criteriul de atribuire a contractului: Pretul cel mai scazut. 
    14.  Preţul nu poate fi modificat pe toată perioada de valabilitate a contractului. 
    15. Oferta tehnica si financiară va fi transmisă prin poştă la sediul Centrului de îngrijire 
pentru persoane vârstnice, Arad Calea Bodrogului nr. 2 sau depusa direct, în plic închis,la 
sediul autoritatii contractante  până la data de 10.03.2016 ora 13. 
             Cu stima,                       
                                                                    Director                                                                                
                                                     dr. Popa Fira       

  CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  AALL  MMUUNNIICCIIPPIIUULLUUII  AARRAADD  
 Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară 
 Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice 
România 310059 Arad • Calea Bodrogului nr. 2 • tel.+40-257-211020 • fax +40-257-211020 

e-mail: cipv@ddacarad.ro  
Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638 
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      CAIET DE SARCINI 
                                                                   Achizitie de: 

Servicii  de pază și protecție a oamenilor și bunurilor instituției 
 

                                                                Cod CPV 79713000-5 
 
1. INFORMATII  GENERALE 
 
 AUTORITATEA   CONTRACTANTA: 
 
  CENTRUL  DE  ÎNGRIJIRE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  ARAD 
  COD  FISCAL:3519887;ARAD, CALEA BODROGULUI NR.2, 
                        TEL.0257-211020,  E-MAIL:cipv@ddacarad.ro 
 
 SURSE  DE  FINANTARE: 
             -buget local 
                        -venituri proprii 
   
 PROCEDURA  APLICATA: ACHIZITIE  DIRECTA 
 

CLAUZE: 
A. Oferta  de  pret, într-un exemplar original se  vor  depune  la  sediul  unitătii,   în  
termenul      stabilit şi menţionat, în  plic  închis, sigilat, pe  care  va  fi  trecut: 

  - adresa  autoritatii  contractante  (la  destinatar) 
  - adresa  ofertantului (la  expeditor) 
                       -  ziua si ora depunerii 
 B. Nu  se  vor  accepta  oferte  alternative  
            C.Prețul indicat de către ofertant nu va cuprinde TVA 
 D.Durata prestării acestui serviciu:până la 31.12.2016 prin încheierea unui contract cu 
posibilitate prelungirii prin Act adițional, conform O.U.G. 34-2006 actualizată, a Legii nr. 
333/2003, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor a 
H.G. nr.301/2012, H.G. nr. 1002/2015,   pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  Legii nr. 333/2003. 
 
2. OBIECTUL  CAIETULUI  DE  SARCINI: 
Ținând cont de specificul activității desfășurate,scopul achiziționării acestor servicii este  de a 
asigura paza, protecția, monitorizare,24 de ore din 24,intrărilor/ieșirilor pe poarta instituției, 
ordinea și liniștea in incinta instituției precum și siguranța beneficiarilor și a personalului  angajat.  
 
       2.1.OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 
 
1. Sa monitorizeze intrarea pe poarta instituției 24 de ore din 24, astfel încât sa împiedice persoanele 
neautorizate sa intre în instituție si sa opreasca pe oricine înstraineaza bunurile instituției  respective 
fara autorizatie, respectiv paza cladirilor, a autovehiculelor sau a altor echipamente;  
2. Sa faca inspectia periodica a cladirilor si facilitatilor si sa le protejeze împotriva furtului, avariei, 
dezastrelor naturale sau provocate etc;  
3. Sa pazeasca intrarea personalului si a vehiculelor pe poarta instituției ;  
4. Sa permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile 
interne;  
5. Sa verifice documentele masinilor si a altor mijloace de transport care intra în cadrul obiectivului de 
paza;  



6. Daca se produc incendii sau alte dezastre, sa ia primele masuri pentru prevenirea accidentelor si 
avariilor pâna la sosirea pompierilor, politiei si altor organe în drept;  
7. Sa înregistreze pe perioada serviciului orice evenimente neobisnuite și să anunțe persoana 
responsabilă cu supravegherea pazei din cadrul institu ției;  
8. Să-şi însuşească şi să respecte regulile, normele şi dispoziţiile prevăzute în: Contractul Muncă (CI 
si/sau CCM), Regulamentul de Ordine Interioară, precum şi atribuţiile în domeniul protecţiei muncii şi 
P.S.I..  
9. Să folosească materialele şi dotarea unităţii numai pentru activităţi legate de obiectul său de 
activitate ca salariat.  
10. Să respecte disciplina la locul de muncă.  
11. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobare.  
12. Să păstreze secretul profesional.  
13. In situatii de urgenta, la solicitarea angajatilor C.I.P.V. agentul de paza va da o mana de ajutor 
beneficiarilor sectiei. 
14.Organizarea, planificarea, conducerea, controlul și garantarea activității de pază de către 
conducerea firmei de pază. 
15.Prestatorul să ia măsuri de îmbunătățire a  serviciilor de pază, inclusiv de înlocuire a agenților 
de securitate care nu execută corespunzător atribuțiile de serviciu. 
16. Să nu părăsească perimetrul postului înaintea sosirii schimbului. 
 
             2.2.OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI: 
 
1.Să pună la dispoziția prestatorului facilitățile prevăzute de a Legea  nr. 333/2003, actualizată, 
necesare pentru îndeplinirea în bune condiții a serviciului de pază. 
2.În cazul producerii unui eveniment să desemneze un reprezentant al instituției care să 
participe la cercetarea la fața locului împreună cu organele de poliție și reprezentantul 
prestatorului. 
3. Să ia măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere și sigilare la 
terminarea programului de lucru, a spațiilor și încăperilor în care se păstreză valori. 
4. Să plătească integral și la termenul prevăzut contravaloarea serviciilor prestate. 
5. Să anunțe telefonic sau înscris prestatorului orice eveniment sau situație neprevăzută legată de 
activitatea agentului de pază. 
 
             
 
3. DOCUMENTELE  SOLICITATE  PENTRU  CALIFICAREA  
OFERTANTILOR(CERINȚE TEHNICE ): 

 
- Să dețină Licență de functionare conform  Legii nr. 333/2003, actualizată, pentru 

efectuarea serviciilor ofertate, eliberată de IGPR, în termen de valabilitate 
- Să facă dovada calificării și atestării agenților de pază 
- Să facă dovada unei experiențe similare de 3 ani în derularea unor contracte de 

acest fel 
 
4. CERINȚE SPECIFICE: 
              

- Cerințele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii și minimale, sens în 
care orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care 
această propunere asigură un nivel calitativ cel puțin egal cu cerințele din caietul 
de sarcini. 

 



5. PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ: 
           -   Oferta tehnică va conține descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și 
a personalului ce urmează a le îndeplini 
           -   Oferta va cuprinde în mod obligatoriu: 
           - tariful/ora de pază/agent exprimat în lei fără T.V.A 
      -Oferta depusă va avea valabilitate minim 90 de zile. 
      -Tarifele stabilite de ofertant nu  pot fi majorate ulterior depunerii ofertelor și vor fi 
valabile pe toată durata de valabilitate a contractului. 
 
       -Criteriul  de  evaluare  a  ofertelor  va  fi : preţul cel mai scăzut 

 
6. MODUL DE PLATA 
 

- Plata se va onora prin ordin de plată în termen de 30 zile de la facturare , pe baza 
facturii emise de furnizorul scadent . 

 
 
Director,    
Dr. Popa Fira                                                          
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