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CAIET DE SARCINI 

privind 

"ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE PAZĂ" 
' 

OBIECTIV: " Achiziţionarea de servicii de pază" 

Codul de clasificare CPV: 79713000-5 Servicii de pază 

Beneficiar Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov 

Obiectul contractului 

T. Prestare servicii de pază ş i protecţie (cod CPV 79713000-5), pentru obiectivul Inspectoratul 

Şco lar a l Judeţului Ilfov cu sediul în Bucureşti , Calea 13 Septembrie, nr. 209, Sector 5. 
II. Descrierea serviciului 

Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze servicii pentru asigurarea pazei obiectivului ş i 

bunurilor materiale precum şi protecţie umană din obiectivul situat în Bucureşti , Calea 13 Septembrie, nr. 

209, Sector 5, cu un post de pază permanent, 7 zile pe săptămână, cu program de 14 ore/zi în zilele lucrătoare 
(16-06) zile lucrătoare luni-joi, 16 ore în zilele de vineri (14-06) şi 24 ore/zi în zile le nelucrătoare, cu 

respectarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ş i a HG. nr. 
30112012 cu modificări le şi completări le ulterioare. 

Durata contractului 

Durata contractu lui este de 12 luni, începând cu data de O 1.04.2021 până Ia 31.03.2022 cu posibil itatea 

de prelungire prin act adiţional pentru o perioadă decisă prin acordul părţilor. 

m. Cerinţe obligatorii pt eligibilitate : 

Paza va fi asigurată de către societate specializată în serviciul de pază şi protecţie, având ca obiect de 
activitate paza obiectivului, bunurilor sau valori lor, în condiţi i de maximă siguranţă a acestora, precum ş i 

protecţia umană. 
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Ofertanţii vor prezenta următoarele documente de funcţionare în legalitate 

Prezentarea următoarelor documente este obligatorie în vederea calificării. Lipsa unui singur document 
solicitat atrage descalificarea ofertei drept couseciută. 

1.- Licenţa de funcţionare eliberată de către Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru desfăşurarea 
activităţii de pază şi protecţie, valabilă la momentul prezentării acesteia, conform art. 19 din Legea nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare 
(copie conformă cu originalul). Licenţa trebuie să fie în perioada de valabilitate atât la data prezentării ofertei şi a 
încheierii contractului de prestări servicii, cât şi pe tot parcursul derulării acestuia. 

2.- Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului (copie) 

3.- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 164,165 şi 167 din Legea 33/2003. 

4.- Declaraţie privind faptul că ofertanţii nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 

5.- Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF valabil la data ofertării. Condiţie obligatorie pentru eligibilitate: 
Societatea comercială trebuie să facă dovada că nu este în insolvenţă şi că nu are datorii la bugetul de stat. 

6.- Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale din care să rezulte plata obligaţiilor faţă de bugetul local 
exigibile din care să reiasă situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se face ofertarea. 

Certificatele privind plata taxelor şi impozitelor trebuie să ateste lipsa datoriilor exigibile la plată atât pentru 
sediul principal cât şi pentru toate punctele de lucru şi sediile secundare, dacă este cazul. 

7.- Declaraţie din care să rezulte că personalul de specialitate din firmă este atestat conform art. 35-36 din Legea 
333/2003. Se vor prezenta atesta te pentru cel puţin 6 persoane din firmă (dublul numărului de schimburi ale 
postului, ţinând cont de posibilitatea înlocuirii unor persoane din cauze de forţă majoră). 

8.- Dovada avizării obţinută de conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie, emisă de I.G.P.R sau 
după caz, de D.G.P.M.B., în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea respectivă, conform Legii 333/2003 
actualizată. 

IV a. Capacitatea economică şi financiară 
-existenţa unei Poliţe de Răspundere Civilă cu suma de minim l 00.000 euro ( sau echivalent în lei ) faţă de terţi, 
în cazul producerii unor evenimente cauzatoare de daune, din vina prestatorului. Asiguratorul va despăgubi, în 
limita sumei înscrise în poliţă, sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească pentru: 

-prejudicii provocate din vină proprie clienţilor săi (în baza contractului de prestări servicii) precum şi 
altor terţi. 

- cheltuielile de judecată ale asiguratului dacă, în urma unui proces civil, este obligat la plată 
despăgubiri/daune 

- cheltuielile de judecată ale celui păgubit şi despăgubirile la care asiguratul este obligat de către o 
instanţă judecătorească în urma constatării culpei acestuia. 
Despăgubiri le se pot stabili pe cale amiabilă între cele două părţi, asigurat şi cel păgubit doar cu acceptul 
asiguratorului, sau pe cale judecătorească. Asiguratorul va fi parte, prin intermediul reprezentanţilor săi, la 
costatarea şi evaluarea pagubelor împreună cu asiguratul, reprezentanţii acestuia şi experţi, dacă este nevoie şi 
dacă părţile convin în acest fel. 
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IV. b. Capacitatea tehnică 

Cerinţa nr. 1 

Ofertantul trebuie să prezinte lista principalelor contracte din ultimii 3 ani limita fiind data de 30.12.2020, 
din care să rezulte că a prestat servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei oferte şi în care să poată fi dedusă 
valoarea cumulată fără TV A a respectivelor contracte. 

Cerinţa nr. 2 

Nominalizarea unui şef de obiectiv, cu atestat profesional în domeniul managementului în securitate, care 
este obligat să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază şi intervenţie, precum şi modul de 
executare a serviciului de către personalul nominalizat pe postul de pază. 

Cerinţa nr. 3 

Prezentarea unei liste cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii precum şi alte mijloace 
tehnice ce fac parte din dotarea societăţii, care vor fi utilizate în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă. 

IV. Clauze contractuale obligatorii: 

Obligaţiile minimale ale prestatorului: 

a. Întocmirea planurilor de pază, solicitând la nevoie ajutorul beneficiarului, şi avizarea lor de către 
poliţie. 

b. Asigurarea personalului de pază cu atestat, dotat conform planului de pază şi în conformitate cu 
programul solicitat de beneficiar 

c. Cunoaşterea punctelor critice ale dispozitivului de pază 
d. Intervenţia, în caz de necesitate, cu echipe specializate, în cel mai scurt timp şi informarea, dacă este 

cazul, a organelor competente ( poliţie, salvare, pompieri, etc.) 
e. Controlul posturilor de pază în mod planificat şi inopinat, cu persoană nominalizată. Prestatorul este 

obligat să se asigure că personalul de pază este prezent la obiectiv, îşi exercită în mod activ obligaţia 
de pază şi supraveghere şi îşi respectă toate obligaţiile în condiţiile şi la termenele stabilite prin 
contract, executând controale de zi şi de noapte asupra modului în care personalul propriu îşi execută 
serviciul şi va lua măsuri imediate de remedierea neajunsurilor contractate. 

f. În nici o situaţie prestatorul nu va invoca faptul că un agent de pază a fost numit/angajat de puţin timp, 
pentru a justifica astfel neîndeplinirea oricărei obligaţii asumate prin contract. Prestatorul răspunde în 
condiţiile codului civil pentru pagube le cauzate beneficiarului din culpa dovedită a angajaţilor proprii. 

g. Prestatorul va lua măsuri împotriva prepuşilor săi pentru orice fapte sau omisiuni de natură să 
influenţeze negativ îndeplinirea atribuţiilor agenţilor de pază. Prestatorul garantează că nici un agent 
de pază nu va părăsi postul şi că nu se va afla sub influenţa alcoolului sau stupefiantelor pe durata 
serviciului şi nici nu va aduce şi/sau avea băuturi alcoolice asupra lui sau în post. 

Părăsirea repetată de către agenţii de pază a posturilor pe timpul serviciului de pază sau nerespectarea 
interdicţiilor privind regimul băuturilor alcoolice şi/sau stupefiantelor, precum şi încălcarea gravă a 
consemnelor generale şi particulare constuie o încălcare gravă a obligaţiilor contractuale de către 
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prestator şi îndreptăţeşte beneficiarul la denunţarea unilaterală şi imediată a contractului încheiat, cu 
condiţia demonstrării de către beneficiar a faptelor reclamate. 

h. Prestatorul se obligă să permită controlul reprezentanţilor desemnaţi ai beneficiarului asupra modului 
în care agenţii de pază îşi desfăşoară activitatea, cât şi la spaţiile în care agenţii îşi depozitează efectele 
personale. 

1. Prestatorul se obligă să nu aducă prejudicii spaţiilor şi echipamentelor primite în folosinţă pentru 
agenţii de pază. 

j. Să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind paza obiectivelor, protecţia muncii, 
prevenirea şi stingerea incendiilor precum şi protecţia mediului. 

k. Respectarea regulamentului de ordine interioară a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov cât şi a altor 
dispoziţii date de conducerea acestuia. 

l. Prestatorul răspunde pentru orice pagubă ce se produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a 
serviciului de pază şi nerespectarea consemnnlui postului. Evaluarea pagubelor se va face de către 
prestator şi beneficiar prin reprezentanţii lor legali. 

m. Instruirea personalului de pază revine prestatorului precum şi răspunderea care rezultă din 
nerespectarea prevederilor legale. 

n. Prestatorul va suporta sancţiunile aplicate pentru culpa proprie, în urma controalelor organelor 
abilitate. 

o. Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradări ale bunurilor produse 
datorită neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor agenţilor de securitate, stabilite în urma 
cercetărilor organelor de poliţie. 

p. Să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului. 
q. La sfârşitul programului de lucru, agentul de pază care a efectuat serviciul de pază raporteează 

evenimentele petrecute în timpul serviciului, dispeceratului societăţii de pază. Prestatorul va prezenta 
reprezentantului numit al beneficiarului, o informare centralizată a evenimentelor din obiectiv în 
vederea eliminării vulnerabilităţilor în protecţia fizică a securităţii obiectivului. 

Atribuţiile personalului de pază 

Conform art. 45 din Legea 333/2003, personalul de pază este obligat să cunoască şi să ffospecte îndatoririle ce
i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate. 

Conform ar!. 46 din Legea 333/2003, în timpul serviciului, personalul de pază este obligat: 

a. să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea 

oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; 

b. să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea 
acestora; 

c. să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile 
interne; 
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d. 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 făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei 
bunurile 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; 

e. să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea 
oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

f. în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe 
chimice, 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 
pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

g. 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; 

h. să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de 
dezastre; 

i. să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi 
concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de 

să-şi dea 
poliţie; 

j. să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date 
şi informaţii; 

k. 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 (dacă se impune portul de 

armă); 

1. să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia Jocurilor de 
unde se impune o altă ţinută; 

muncă 

m. să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi 
în timpul serviciului; 

n. să nu absenteze fără motive temeinice şi rară să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre 
aceasta; 

o. să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte 
care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

sare mi 

p. să respecte consemnul general şi particular al postului. 

Obligaţiile beneficiarului 

a. Să sprijine prestatorul în realizarea Planului de pază 
b. Să ia măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere şi eventual sigilare la terminarea 

programului de lucru a spaţiilor şi încăperilor în care se păstrează valori. 
c. În cazul producerii unui eveniment, să desemneze un reprezentant care să participe la cercetarea la faţa 

locului împreună cu organele de poliţie şi reprezentantul prestatorului. 
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d. Să anunţe în timp util prestatorul asupra oricăror acţiuni sau activităţi ale beneficiarului ori organizate de 
terţi în perimetrul obiectivului încredinţat. 

Modalităţi de plată 

1. Plata se va face în termen de 15 zile de la primirea facturii de la prestator. 
2. Preţul va fi cel din oferta acceptată şi va pntea creşte proporţional cu creşterea salariului mm1m pe 
economie conform formulei : 

Preţ nou= Preţ vechi x Valoare nouă salariu minim 1 Valoare veche salariu minim 

3. Facturile vor fi întocmite până pe data de 10 ale lunii următoare prestării serviciilor şi însoţite la plată de 
următoarele documente: 

• foaia de prezenţă întocmită de prestator pentru serviciul efectuat în luna precedentă. 

• proces verbal între reprezentantul beneficiarului şi cel al prestatorului, în care să figureze numărul de 
ore prestate şi eventuale observaţii. 

PREZENTAREA OFERTEI 

La prezentarea ofertei se va ţine cont de obligativitatea prezentării documentelor care definesc 
eligibilitatea, de prezentarea ofertei tehnice şi a celei financiare în concordaţă cu prevederile caietului de 
sarcini. Participarea la ofertare presupune acceptarea prevederilor caietului de sarcini. 

Documentele privind eligibilitatea, oferta tehnică şi cea financiară vor fi separate astfel încât să poată fi 
identificate cu uşurinţă. 

Reluăm atenţionarea: documentele privind eligibilitatea trebuie să fie complete pentru a putea evalua 
oferta tehnică şi cea financiară. 

Modul în care se va face departajarea candidatilor selectionati : 

Criteriul de atribuire a contractului pentru serviciul de pază şi protecţie este : "Cel mai bun raport 
calitate 1 preţ" . 

Pentrn o evaluare cât mai obiectivă, am stabilit un punctaj pentru factorii de evaluare eseuţiali din 
punct de vedere tehnic şi financiar. 

Metoda de calcul 

1. Număr de persoane din societatea prestatorului, cu atestare pentru serviciul de pază şi protecţie
maxim 10 puncte 

Societatea cu numărul cel mai mare de persoane atestate va primi 1 O puncte ( Nr. maxim persoane atestate) 

Numărul de puncte obţinut de oricare alt ofertant se va calcula astfel 
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Nr. puncte =10 x Nr. persoane atestate ofertant 1 Nr. maxim persoane atestate dintre toate ofertele 

2. Numărul de vehicule de intervenţie- maxim 10 puncte 

Nr puncte= 10 x nr. vehicule 1 Nr. maxim de vehicule dintre toate ofertele 

3. Timpul minim de intervenţie- maxim 10 puncte 

Nr. puncte= 10 x timp ofertant 1 timp minim dintre toate ofertele 

4. Valoare totală mijloace tehnice aflate în dotarea societătii care face oferta şi care pot fi folosite la 
interventii sau în dotarea agentilor de pază şi protectie (nu se iau în calcul autovehiculele), aşa cum 
apar în ultimul inventar al prestatorului- maxim 10 puncte 

Nr. puncte= 10 x val mijloace tehnice ofertant 1 val mijloace tehnice maximă dintre toate ofertele 

5. Valoarea cumulată fără TVA a contractelor din ultimii 3 ani. Valoarea maximă - 15 puncte 

Nr. puncte ofertant = 15 x Valoare contr. ofertant 1 Valoare maximă dintre toate ofertele 
6. Preţul are o pondere maximă de 45 din 100 puncte 

Evaluarea punctajului pentru preţ se face astfel : 
Preţul cel mai mic va primi 45 puncte 

Preţul oricărei alte oferte va fi punctat conform formulei nr. puncte =40 x Preţ minim/ Preţ ofertat 

Avem rugămintea să completati coloana denumită V ALO ARE în tabelul anexat acestui caiet de sarcini 

La final se face suma punctajelor pentru fiecare ofertant în parte. Oferta câştigătoare va fi cea cu 
punctajul cel mai mare. 
Ofertele vor fi aduse la sediul Inspectoratului Şcolar al .Judeţului Ilfov de către reprezentanţi ai societăţilor 

de pază şi protecţie până pe data de 29 martie 2021 la ora 13.00 . Deschiderea ofertelor ş i stabilirea ofertei 
câştigătoare se va efectua în data de 29 martie 2021 începând cu ora 14. 

Pe fiecare filă din fiecare ofertă vor semna membri i comisiei de selectare oferte ş i atribuire contract din 
partea beneficiarului precum şi toţi reprezentanţii societăţilor de pază şi protecţie prezenţi. 

Important: Comisia poate solicita prezentarea documentelor ce sustin eligibilitatea sau atestarea valorilor 
din oferte. lnexistenta respectivelor documente duce la descalificare. 

Luni, 29 martie 2021 , ora 16.00 se va aduce la cunoştinţa ofertanţilor rezultatul evaluării ofertelor precum 
ş i societatea căreia i se va atribui contractul de servicii de pază şi protecţie. 

OFERTA CÂŞTIGĂTOARE VA FI ACHIZITIONATĂ DIN SEAP 

Şef Birou, 

Ee. Cam elia FĂ TU 

~~ 
Consili\ / _ 

ing. Gabriel APOSTOLE~ 
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ANEXĂ 
SOCIETATEA 
COMERCIALĂ· ...................................................... 

1. Număr de persoane din societatea 
prestatorului, cu atestare pentru serviciul de 
pază şi protecţie 

2. Numărul de vehicule de intervenţie 

3. Timpul minim de intervenţie 

4. Valoare totală mijloace tehnice aflate în 
dotarea societăţii care face oferta şi care pot 
fi folosite la intervenţii sau în dotarea 
agenţilor de pază şi protecţie (nu se iau în 
calcul autovehiculele), aşa cum apar în 
ultimul inventar al prestatorului 

5. Valoarea cumulată fără TVA a 
contractelor din ultimii 3 ani. Valoarea 
maximă 

6. Preţul 

VALOARE 

MINISTERUL EDUCAŢIE! ŞI Cl'RCETĂRII 

VALOARE 
REFERINŢĂ PUNCTA! 
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