
CONS;i LlUL .iiiilEl i:Arl CARA.$-SEVERiI',1

DiREC li4. G[iir:F,J\G i",'F: 

'!sisTENl 
A

dffi_^Jl'YEfffH"'
t_iJi!A20 ,ruo @3

q

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Servicii de pazd" qi proteclie

Cod CPV :

79713000-5 - Servicii de paza (Rev 2) Anexa2

CUPRINS
Fisa de date

Caiet de sarcini
Formulare

Contract de servicii

Yizat
Servic iul Financiar-Cor-rtabil

$ef ServiciLr
Carmgn Traia

):;.i

Yizat
Serviciul JLrridic si Contencios

Consilier Juridic

$tefa3 Andra

;)
v

Cornpartimentul Achizitii Publice
Licitatii si Contracte

Inspector
Alina Vlad

Director executiv

W

- 
ons-cTlA, *

,slHlffti
ujss,lsi,il^.#



FISA DE DATE

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

DENUMIRE ADRESA SI PI.INCT(E) DE CONTACT

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-severin

Adresa postala: Aleea Trei Ape nr.4, Localitatea: Resita, Cod postal:320191, Romania, Punct(e)
de contact: Vlad Alina, Tel. +40 2551224302, Email: dgaspccs@rdslink.ro, Fax: *40 2551217048

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificlri inainte de data limiti de depunere a
ofertelor: 3 zile (inainte de data limitd de depunere a ofertelor)

TIPUL AUTOzuTATII CONTRACTANTE SI
(ACTIVITATILE PRINCIPALE) :

ACTIVITATEA PRINCIPALA

Organism de drept public

Activitate (Activitati)

- Protectie sociala

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA
AUTORITATI CONTRACTANTE,:

NU
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI - DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta:

Contract de prestare de "Servicii de paza pi proteclie"
Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor :

Servicii. Principalul loc de prestare: La sediul Directiei Generale de Asistentd Sociald gi Protectia
Copilului Caraq-Severin Regita precum pi la Centrele din cadrul DGASPC Caras-severin din Resita,
Caransebes qi Oravita.

Procedura implica: incheierea unui contract de achizitie publica
Descrierea succinta a contractului sau a achizilieilachiziliilor

Valoarea estimata a contractului este de 339.024,00 lei fara TVA, pentru perioada de la
semnarea contractului pana la 31.12.2018 si reprezinta valoarea estimata a prezentei
proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele.
Cantitatea care face obiectul contractului este de 21.189 ore qi este stabiliti de la data

semnirii contractului pAnI la 3I.12.2018 structurata astfel:
- la sediul Direc{iei Generale de Asisten(I Sociali gi Protec{ia Copilului

Caraq-Severin Reqila - de luni p0nd joi 8h sijumatate lzi, iar vineri 6hlzi, cu un numar de 1743
de ore;

- la Centrul de Primire in Regim de Urgen{fl Reqi{a I post de pazi - de luni p6n[vineri
\Wzi, iar simbdta gi duminica l6hlzi cu un numar de 3136 de ore;

- la Centrul ,,Sfflnta Maria" Reqila 1 post pazil - zilnic 73Wzi cu un numar de 3978 de
ore;

- la Centrul ,,Nera" Oravila 1 post pazil - zilnic 6hlzi cu un numar de 1836 de ore;
- la Centrul ,,Elena Ardelean" Oravi(a I post pazil - zilnic I 6hlzi cu un numar de 4896

de ore;

' la Centrul ,,Bunavestire"Caransebeq 1 post pazi de luni pdn[ vineri l6h/zi, iar
sdmb[ta qi duminica 24hlzi clr un numar de 5600 de ore.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev 2)

Informafii privind acordul-cadru: Nu este cazul.

Impartire in loturi:Nu

IN NUMELE ALTOR



CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Toate precizarile referitoare Ia specificatiile tehnice si cantitatile necesare se regasesc in
Caietul de sarcini.
Detalierea pe localii si intervale orare se afla in caietul de sarcini.
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI

Valoarea estimata fara TVA: 339.024 RON

DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: l0 incepdnd de la data atribuirii contractului

A.iustarea pre{ulr-ri contractului : NU

PROCEDURA - Procedurr proprie -Achizitie anunt publicitar - SEAp , anexa2

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI
TEHNICE

COND]TII REFERITOARE LA CONTRACT

Depozite valorice gi garanlii solicitate dup6 caz

Garan{ia de parlicipare: NU

Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie este de 2 o/o din valoarea fara TVA a contractului gi se

constituie conform ar1. 40 din HG. nr. 39512016 printr-un instrument de garantare, emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Garantia de buna executie a
contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului
de catre ambele parti. Garantia de buna executie emisa in alta limba dec6t romAna va fi prezentata in
original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romdna

Principalele modalitati de finanlare si plata

Sursa de finanJare a contractului: Finanlarea este asigurat6 din bugetul jude{ului

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerinlele referitoare la inscrierea in
registrul cornerJului sau al profesiei.

Situatia personala a candidatului sau oferlantului/ Motive de excludere:

Cerinta I

Pafticipan(ii la procedura (ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantii propugi/
ter-fii susfin6tori) nu trebuie sa aiba drept membri in cadrul consiiiului de administra]iel
organului de conducere sau de supervizare gi/sau are acfionari ori asociafi semnificativi
persoane care sunt soj/sofie, rudS sau afin pAnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afl6 in
relafii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul autoritAlii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire. Se va completa
formularul aferent: Formular - Declaralie privind evitarea conflictului de interese.

Cerinta 2

Pallicipantrii 1a procedura (ofertantul individual/ofertantul asocia7subcontractantii propugi/
te4ii sus{indtori) nu trebuie sa se afle in situatiile prevdzute de art 164, afi 165, afi.. l6j din
Legea nr. 9812016.



Documentele solicitate sunt:

- Certificat de atestare fiscali eliberat de organul de administrare fiscald al unitAfi administrativ
teritoriale de pe raza c6reia societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat,
formular tip emis de organismele competente din 1ard, din care sd reiasd lipsa datoriilor restante la
momentul depunerii scestuia (inclusiv asocialii trebuie s6 prezinte acest formular). Documentul se

va depune de catre ofertanti in copie legalizata.
- Certificat de atestare fiscall privind taxele gi impozitele locale din care sd reias[ lipsa datoriilor
restante la momentul depunerii acestuia. DacE este cazul, ofertanlii vor prezenta certificate de

atestare fiscald gi pentru punctul/punctele de lucru, pentru care existf, obligaliii de plat6. Documentul
se va depune de catre ofertanti in copie legalizata.
In cazul operatorilor economici strdini, aceqtia pot prezenta orice documente edificatoare eliberate de
autoritd}i compentente din lara in care aceqtia sunt rezidenli, prin care sf, dovedeasc[ indeplinirea
obligaliilor scadente de platf, a impozitelor cltre bugetul de stat gi bugetul local, in conformitate cu
legisla{ia din }ara de rezidenld.
- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de

reprezentare, de decizie sau de control tn cadrul acestuia, asa cum rentlta din certificatul constatator

emis de ONRC/actul constitutiv. Documentul se va depune de catre ofertanti in original .

Nota:
Persoanele care delin funcfii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Amzoi

Elena - Director executiv; Marioara Daniela Milos - Director executiv adjunct; Traia Carmen - Sef

Serviciu Financiar-Contabil; Anca Draghin-Rus - Sef Serviciu Contencios.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Cerinla L
Documente relevante care sI dovedeascd forma de lnregistrare gi, dupd cM, de atestare ori
apartenenp din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerinlele legale din fara ?n care
este stabilit operatorul economic.

- Certificat Constatator emis de Oficiul Nafional al Registrului Comerfului de pe langa
tribunalele teritoriale, in conformitate cu Legea 2611990 privind Registrul Comerfului actualizata sau
echivalent pentru persoanele juridice strdine - penku societati comerciale. Documentul se va depune
de catre ofertanti in copie legalizata.

Cerntra2.
- Licenla de funclionare eliberata de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul
General al Politiei Romane conform Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor, valabila la data prezent5rii.Documentul se va depune de catre
ofertanti in copie legalizata.

Capacitatea economica si financiara - nesolicitat

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinla 1.

Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
Experienta similara: lista principalelor servicii similare serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii,
prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si
a beneficiarilor publici sau privati, in valoare cumulata a serviciilor prestate de minimum 339.024,00
lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multe contracte, valoare fara TVA. Lista va contine
valori, perioada de prestare, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiarii. In vederea sustinerii



experientei sirnilare ofeftantul poate prezenta orice documente considerate relevante pentru
ceftificarea prestarii acestui serviciu si modul lor de indeplinire.

Subcontractarea (daca este cazul)
Cerin{a I : Autoritatea contractanta solicitd ofertantului sd precizeze in oferti paftea/pa(ile din contract pe
care urmeazd sd le subcontracleze, gi numele, datele de identificare gi reprezentanlii legali.

Asocierea (daca este cazul) Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de
atribuire in calitate de oferlant, individual ori in comun cu al{i operatori economici, inclusiv in forme de
asociere temporard constituite in scopul parlicipdrii la procedura de atribuire. Intr-o astfel de situatie
oferlantul va depune acordul de asociere.

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

Prestarea serviciilor it catza este rezervata unei anumite profesii

Persoanele juridice au obligalia sa indice numele si calificdrile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

TIPUL PROCEDURTI Procedurr proprie - Anunt publicitar SEAP - anexaz

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Pre{ul cel mai scAzut

Note: Autoritatea contractanta utilizeaza acest criteriu de atribuire avand in vedere faptul ca
lpe-cificaliile tehnice sunt stabilite in caietul de sarcini pus la dispozilia ofertanlilor si, toiodata, sunt
definite de legile speciale astfel incat, nu este posibila iuantificarea unor elemente denatura tehnica
gi/sau calitativE care sa permit[ utilizarea unui ilt criteriu de atribuire.

Pentru compararea ofertelor se va utiliza tariful orar (lei/ora/agent) precizat in propunerea
financiara. (se vor respecta prevederile codului muncii , pentru servicii de paza ca egent (iaza urnana)
practicat de o societate de paza din Romania )

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 60 de zile de la data
limita de depunere a ofertei

PREZENTAREA OFERTEI

Modul de prezentare a propunerii tehnice
Offline
Propunerea tehnica se intocmeste astfel incat in procesul de evaluare, informatiile cuprinse in aceasta
sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.
Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate cerintele tehnice din caietul de sarcini.
Nu se accepta propunerea tehnica decat pentru serviciile solicitate.

Propunerea tehnica va respecta intocmai cerintele din caietul de sarcini.
Nominalizarea personalului implicat in desfasurarea contractului anexandu-se un tabel cu

numele si datele de identificare ale personalului ce va fi folosit pentru fiecare obiectiv de pazd n
parte gi prezentarea urmrtoarelor documente justificative din cuprinsul carora sa rezulte calificarea
si atestarea persoanelor nominalizate:
- prezentarea de cdtre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceplia
datelor confidenfiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de
colaborare gi/sau de prestiri servicii pentru acegtia, declaralie de disponibilitate/aagajament de
participare sau orice alt tip de contract incheiat in condiliile legii certificate pentru conformitate cu



originalul ;

- copia certificatelor de calificare;
- copia atestatelor emise de Inspectoratul General al Politiei Romane valabile la datadeschiderii
ofertelor, pentru fiecare persoana nominalizata privind personalul utilizat pentru indeplinirea
contractului.
Indicarea in cadrul ofertei a faptului cd la elaborarea acesteia au linut cont de obligaliile relevante

din domeniile mediului, social gi al relafiilor de muncd conform prevederilor art 5l alin 2 dnLegea
9812016 privind achiziliile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglement6rilor
obligatorii referitoare la condiliile specifice de munci 9i de protecfie a muncii oferta va fi respinsa ca
inacceptabila in baza arl 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor completa formularele
aferente: Formular - Declaralie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu si
Formular - Declara{ie Privind Respectarea Reglementdrilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De
Munca.

aceasta mentiune. In cazul in care aceste condiJii nu sunt incidente Formularul - Declarafie
cuprinzind - informa{iile considerate confiden{iale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel
considerata ca document public in sensul legii nr. 544/2OOl privind liberul acces la informafiile de
interes public.

Autoritatea contractantd solicit6 ofertantului/candidatului sdprecizeze in oferta - numele, datele de
contact gi reprezentanlii legali pentru subcontractantii lor.

Se va prezenta Formular-declaralie privind acceptarea clauzelor contractuale. Este permis
operatorilor economici sa formuleze amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de
contract odata cu depunerea ofertei, urmdnd ca pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil
autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin 3 litera b) din HG 395/2016

Propunerea tehnicd trebuie sd corespundl cerinlelor minime prevlzute ln caietul de sarcini conform si
se va corela cu propunerea financiara sub sancliunea respingerii ofertei ca neconforma.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Preful ofertei va fi prezentat in formularul de oferta, care reprezintl elementut principal
al propunerii financiare fiind actul prin care operatorul economic isi manifesta voinla de a se
angaja din punct de vedere juridic in relafia contractuala cu autoritatea contractanta.

Prelul din formularul de oferta , va reprezerfia tariful orar (lei/ora/agent) ofertat pentru executarea
contractului (fara TVA), in conformitate cu prevederile caietului de sarcini/documentatiei de atribuire si va fi
exprimat in lei, cu doua zecimale exacte.

ofertanlii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incdt preful total al ofertei ru u.op.r. toate obligatiile
confractului mentionate in Caietul de sarcini. Nu se accepta ajustari de pret ale ofertei financiare sau ale
preturilor unitare, pe parcursul derulf,rii contractului. Pentru aceasta ofertantul odata cu elaborarea ofertei de
pret va lua in calcul toate riscurile care sunt determinate de: - modificari ale preturilor la materiale, manopera,
transport si utilaje; - evoluliile viitoare ale cursului de schimb valutar; - evolutiile viitoare ale ratei inflaliei; -
modifictrri de ordin legislativ care pot da nagtere la obliga{ii suplimentare in sarcina ofertantului; - alte riscuri
care pot interveni pe parcursul prest[rii serviciilor;

Preful ofertat repreztnld'un element esential al propunerii financiare a c6rui realitate si legalitate va
fi verificata de cdtre comisia de evaluare. In acest sens vor fi verificate preturile componente ofertate, oferta
fiind considerata neconforma daca"contine preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi
justificate". Libera concurenta este reglementata de Legea concurentei nr2l/1996 acinlizatacare stabileste
expressis verbis ca "practica abuziva" ofertarea unor preturi excesive sau a unor preturi de ruinare in scopul
inlaturarii concurentilor. Acestei situatii i se asimileaza si absenta din componenta prefului ofertat a unuia
sau mai multe preturi unitare, astfel incat oferta va fi respinsa ca neconforma.

lndicarea. motivata. a informatriilor din propunerea tehnicd care sunt confidentiale.



Modul de prezentare a ofertei.

Oferta si documentele care insolesc oferta se vor transmite/depune la Sediul autoritatii contractante:

Registratura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, Aleea Trei Ape nr.4,

Resita.

Toate copiile documentelor vor fi clare, lizibile si vor avea men{iunea "Conform cu originalul", In cazul

in care pe un document, inlsau alaturat conlinutului se opereaza modificdri ale continutului inilial, in dreptul

fiecarei modific6ri se va mentiona: "modificat de (numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul)", dupa

care cel care a operat modificarea va semna.

Nota: Ofertantii au obliga{ia de a semna numerota si stampila fiecare pagina a ofertei. Fiecare plic

va fi insotit de un opis al documentelor ce le contine, care va fi semnat si stampilat.
Originalul ofertei va fi redactat cu cemeala neradiabila si semnat de citre o persoana sau persoanele

autorizate de ofertant pebaza unei imputemiciri scrise, depusa de ofertant in oferta sa.

Propunerea se va introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate corespunzltor, astfel: Plicul I : 1 -

DOCUMENTE DE CALIFICARE; Plicul 2: 2 - PROPUNERE TEHNICA $I Plicul 3 : 3 - PROPLINERE

FINANCIARA
Apoi plicurile trebuie introduse intr-un plic mai mare sau pachet, in afara cazurilor in care volumul

acestora necesita o depunere separata. Pe plicul/pachetul mare exterior (ce va conline plicurile 1,2,3) trebuie sa

fie marcat cu: denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus

oferta (Oferta "Contract pentru achizifia serviciilor d,e pazl, gi protecfie"). denumirea si adresa

ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intfirziate nedeschisa precum si cu inscriplia: A NU SE

DESCHTDE iNenqrB DE DATA... oRA ........ (se va indica data si ora
specificata in anuntul publicitar SEAP )

1. Plicului exterior i se vor ataga, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta

dupa cum atrrrcaza:
-scrisoarea de inaintare;
- imputernicirea insotita de - copia buletinului sau a cartii de identitate pentru: (1) persoana care

reprezintb operatorul economic la qedin{a de deschidere a ofertelor respectiv (2) a reprezentantului

legal/imputemicitului care semneaza documentele in cadrul procedurii.

Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si

autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de

traducerea attorizala in limba romana.

Posibilitatea retragerii sau modificirii ofertei:
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limiti stabilita

pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

In cazul in care ofertantul doreqte sa opereze modificdri in oferta deja depusa, acesta are obligalia de a

asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de citre autoritatea contractanta pana la data limita
pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie ptezentate in conformitate
cu prevederile de prezentare, sigilare si marcare a ofertei, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in
mod obligatoriu si inscripfia "MODIFICARI".

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei si orei limita
stabilite penhu depunerea ofertelor, sub sancliunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului.

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decdt cea stabilita in anunt ori
care este primitf, de c6tre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limitd pentru depunere, se returneaza

nedeschisa.

SECTIUNEA VI INFORMATII SUPLIMENTARE

CONTRACTUL ESTE PERIODIC: NU

Contractul se inscrie intr-un proiecVprogram finantat din fonduri comunitare:
NU
Tipul de finanlare: Fonduri bugetare



ALTE INFORMATII
in cazul in care exista 2 sau mai mulli ofertanli care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul I

intr-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va facl prin reofertare, autoritatea contractanta
solicit0nd ofertanlilor in cauzareofertarea propunerii financiare, urmanA a se incheia contractul cu ofertantul
a cdrui noua propunere financiara are prelul cel mai scf,zut.

Solicitarile de clarificari se vor formula numai in scris si se vor transmite autoritatii contractante utilizand
datele de contact corespunzdtoare indicate .Autoritatea contractanta nu va rdspunde solicitadlor de clarificari
f6cute cu depasirea termenurui stabilit la sectiunea I din prezenta.

Intocmit
Alina Vlad

$\rq, 
4?



ROMANN
JUDETUL CARA$_SEVERtN

coNstUUr JUDETEAN
DtRECTIA GENERALA DE ASTSTENTA
socnrA st PRoTECT|A COPtrurut

mun. Re$ita, al. Trei Ape, nr.4, cod 320191

:?|::.9?s? lzz43o2; f ax: 02s5 / 2t7048; e-mait: dgaspccs@rdstink.ro

{)Q, OrL zona Operator nr. 6373

Aprobat,
Director executiv

Elena Amzoi

CATET DE SARCINI
Privind achizi{ionarea de servicii de pazd,gi protec{ie

Cod cpv 797t3000_5

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerin(ele minime pe care trebuie s6 le indeplineasc[oferta tehnic6.

Achizilionarea serviciilor de pazd. este necesarr pentru asigurarea pazei gi protec{ieibunurilor imobile, mobile gi persoanelor de la sediul Didfib;nerale de Asistenti bocial[ qiProteclia copilului caraq-Severin, precum pi de la 
""rt "[ oir- "lJ-r 

jrr"ffi'[Jp".ti, 
tuurmltoarele loca{ii:

- sediul Direc{iei Generale de Asisten.tr Social[ qi protecfia copilului caraq-Severin,Aleea Trei Ape, Nr.4;
- Centrul "sfhnta Maria,, - Regila, Aleea Buziaq, Nr.6;
- Centrul o'Nera,, - Oruviga, Strada Mihai yiteazu,Nr.'25;
- centrul "Elena Ardelean" - oravila, Strada valea Minerilor, Nr. 34-35;- centrul "Bunavestire- - caransebeg, Strada spitarurui, Nr. t;
- Centrul de primire in Regim de Urgenld _ Regiia, Aleea Trei Ape, Nr.4.

Prestarea serviciilor !:-pura gi protecfie vor fi asigurate in conformitate cu prevederileLegii nr. 333/2003 cu modificirile qi tompletirile ulterioLe.

a) Posturile de pazd,:
- sunt necesare 6 (qase) posturi de pazd, c6te un post pentru fiecare locafie,funcfiondnd, astfel:

- sediul Direcfiei Generale de Asistenli Sociali qi protecfia CopiluluiCara$-Severin Regila' de luni p6nd joi intre orell 7jo-l6,oo, iar vineri intre
7,30- 13,30;

- centrul o'sfhnta Maria" Regila - zirnic intre orere r g,00 - 7,00;
- Centrul llL"ru', Oravila _ zilnicintre orele 00,00 _ 6,00;
- centrul "Erena Arderean" oravila - zilnic intre orere 1600 - g,00;
- Centrul ' 'Bunavestire' ' Caralsebeq - de luni pdnd vineri intre orele' 1 5,00 - 7,00,sdmblta ;i duminica intre orele 7,00 _ 7,00;



- Centrul de Primire in Regim de Urgenfl Reqila - de luni pdn[ vineri intre orele
15,00 - 23,00, iar samb[ta gi duminica intre orele 7,00 - 15,00 ql t5,00 - 23,00.

b) Atribuliile postului:
- agentul va supraveghea localia atdt in interior cAt qi in exterior qi va interveni pentru

asigurarea liniqtei gi siguran,tei beneficiarilor qi personalului;
- agentul va interveni pentru instaurarea ordinii iar cAnd situa,tia il depdgegte, va

solicita prezenta echipajului mobil de interven{ie al societdfii de pazd,.

, Paza va fi asiguratl de c6tre societlli specializate in serviciul de pazd,gi protec{ie, av6nd ca
obiect de activitate paza obiectivului, bunurilor sau valorilor, in condilii de maximi siguranla a
acestora, precum gi protecfia umand.

Societitile de pazdtrebuie s[ fie constituite 9i sd funclioneze potrivit legislafiei in domeniu,
in vigoare, av6ndu-se in vedere faptul cd prestarea serviciilor iolicitate iste iezervat[ unei
anumite profesii in conformitate cu dispoziliile Legii 33312003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor qi protecfia persoanelor, cu toate modificrrile ulterioare. 

-

Societdlile specializate de pazd Si proteclie trebuie sd prezinte tn copie legalizatd
licenld eliberatd de Inspectoratul General al Potiliei Romdni valabild penio ooot ZOfi.

Cerinfe generale solicitate prestatorului:

- prestatorul vaprezenta lista persoanelor care vor asigura aceste servicii;
- si presteze serviciile cu personal calificat;
- prestatorul trebuie sd informeze, ?n timp util, autoritatea contractantil, despre

schimbarea personalulu i lutilizat pe parcursul derulIrii contractului ;

. - serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele nafionale gi/sau
internafionale in vigoare, normele legale in vigoare ali Ministerului Muncii, Famiiiei qi
Protecliei Sociale, ale Ministerului Mediului, ale Ministerului Administra{iei gi Interneloi,
Ministerului Sdndt6fii gi ale administrafiilor locale, referitoare la pioteclia muncii,
protec{ia mediului, prevenirea gi stingere incendiilor gi respectarea hotdr6rilor iocale;- prestatorul 

_ 
trebuie s[ asigure paza obiectivelor conform planului de pazl, a

bunurilor qi valorilor primite inpazd, conform proceselor-verbale de predare-primire qi s[
asigure integritatea acestora;

- prestatorul va asigura posturile de pazdcu personal
- prestatorul va folosi agenti de pazd, autorizaji qi

instruit califi cat profesional;
dotafi cu mijloace de apdrare

autoizate de lege gi de comunicare rapid[;
- instruirea personalului de pazd, revine

incumba din nerespectarea prevederilor legale;
prestatorului precum qi rdspunderea care

- prestatorul va suporta sancliunile aplicate in urma conhoalelor organelor abilitate; in
situafia in care prestatorul este sanc{ionat in mod repetat, achizitorulva=denunla unilateral
contractul;

- prestatorul asigur[ rotirea personaluluipazeiin raport cu specificul postului;
- prestatorul iqi va adapta programul de lucru in funcfie de programul de lucru al

autoritIlii contractante;
- prestatorul are obligalia sd sesizeze beneficiarul la producerea oricarui incident de

securitate fizicd,.
Prestatorul asigur[ mijloacele tehnice qi echipamentele pentru agen]ii de pazd din

serviciu dup[ cum urmeazd (dotarea standard): spray iritant/lacrlmogen/baston de
cauciuc/tomfa - unul din aceste mijloace pentru fiecare persoanl in serviciu; - lantem[-
c6te una pentru fiecare persoan[ in serviciu; -stafie emisie-receplie/radio-ielefon, alte
mijloace de comunicalii, telefoane mobile, cu acoperirru ,e..ruiA realizdrii pazei-cdte
una,/unul penku fiecare post de pMd; echipament de lucru corespunzitor anotimpului gi
stdrii vremii-pentru intreg personalul care asigurd serviciul de pazd



Prestatorul va respecta Legea 319/2006 privind securitatea gi slnitatea in munc6 gi

1o1mel9 de aplicare a acesteia, Legea 30712006 privind apdrareaimpotriva incendiilor,
Ordinul MAI 163 12007 pentru aprobarea Normelor g.n.rul" privind'apdrareaimpotriva
incendiilor gi Legea 48112004 privind Protecfia .iuila, republicata cu modificarile qi
completirile ulterioare.

Prestatorul va manifesta o deosebiti atenlie astfel incdt s[ se evite producerea oriclror
evenimente care s5 aibi efecte nocive asupra mediului sau asupra rtarii d" s6n[tate a
personalului respectdnd prevederile O.U.G. nr.19512005 privind proteclia mediului cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare.

Prestatorul are obligalia s[ asigure prestarea serviciilor de pazd"cu personal de paz6,
calificat gi atestat profesional conform Legii nr. 333/2003.

Cerin{e solicitate agenfilor de pazi

_. Personalul de pazd este obligat sa cunoasc[ qi s[ respecte indatoririle ce-i revin fiind
direct- rdspunzdtor pentru paza qi integritatea obiectivelor, bunurilor gi valorilor
incredinfate.

Persoana care urneazd s[ indeplineasci atribu]ii de pazd trebuie sd indeplineasc[
cumulativ urmdtoarele condilii:

- sd aib[ vdrsta de cel pufin 18 ani;
- s[ fie apt medical pentru exercitarea funcfiei;
- sr nu aib[ antecedente penale penhu infractiuni s6v6rgite cu intenfie;
- sd fie_atestat profesional, pofrivit prevederilor Legii nr. 33312003;
- certificat de cazierjudiciar;
- sd fie echipafi cu uniforme distinctive gi echipament de protecJie pe care le vor purta

numai in timpul execut[rii serviciului. ' r-

tn timpul serviciului, personalul de pazdeste obligat:
a) sd cunoascd locurile gi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, penku a

preveni producerea oricdror fapte de natur[ sI aduc[ pre.ludicii unit[1ilor pdzite;
b) si pizeascl obiectivul, bunurile qi valorile nominalizate in'planul de paz6 qi sI

asigure integritatea acestora;
c) sd permitd accesul ?n obiectiv numai in conformitate

dispoziliile interne;
cu reglemetlrile legale qi cu

d) .1 opreascd qi sd legitimeze persoanele despre care existd date sau indicii cd au
sdvAr;it infracliuni sau alte fapte ilicite in obiectivul p:azit, pe cele care incalc6 normele
interne stabilite prin regulamente proprii;

e) sE aducd imediat la cunoqtinfa gefului sdu ierarhic superior qi beneficiarului despre
producerea oricdrui eveniment in timpul executlrii serviciului gi despre mdsurile luate;

f)in caz de avarii produse la inJtalalii, conducte ,uu ,.r"*our" de apd, combustibili
ori substanfe chimice, la relelele electrice sau telefonice qi in orice alte ffirejur[ri care
sunt de naturd s[ producd pagube,sl aduci de indatd la cunogtinf6 celor in drepiase*en"u
evenimente gi s[ ia primele mdsuri pentru limitarea consecinielor evenimentuiui;

g) in caz de incendii, sa ia imediat m[suri de stingere ji de salvare a persoanelor, a
bunurilor gi a valorilor, sd sesizeze pompierii ;i s[ anunl,te .ordu"...u unitalii gi poli]ia;

h) sd ia primele misuri pentru salvarea persoanelor gi de evacuare a'bunurilor ii a
valorilor in caz de dezastre;

. i).sa sesizeze polilia ?n legltur[ cu orice fapt[ de natura de a prejudicia patrimoniul
unit6lii;

j) si pistreze secretuf de stat qi cel de serviciu, dacd, prin naturaatribu,tiilor, are acces
la asemenea date qi _informafii; sd p[streze confidenlialitatea deplini in leg6tur6 cu
activitatea sa, cu datele gi informa{iile la care are acces sau sunt oblinute int6riplltor,in
legdturl cu obiectivul beneficiarului;



k) sd poarte numai in timpul serviciului mijloacele de apdrarc,
armamentul cu care este dotat gi sd facd uz de armd numai in cazurile
previzute de lege;

de proteclie qi
qi in condiliile

l) s[ poarte uniforma qi insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu excepfia
locurilor de munc6 unde se impune o alt[ tinut[;

m) sd nu se prezinte la serviciu sub influenJa b[uturilor alcoolice si nici sI nu
consume astfel de bluturi in timpul serviciului;

n) sE nu absenteze fbrb motive temeinice qi fer[ sd anunle in prealabil conducerea
unitdfii despre aceasta;

o) sd execute intocmai dispoziliile qefilor ierarhici, cu excepfia celor vadit nelegale gi
s6 fie respectuos in raporturile de serviciu gi sd nu pir[seascd sub niciun motiv postul,
dec6t in condilii strict prevdzute pentru acestea, in conformitate cu planul de pazd;

p) s5 execute, in rapoft de specificul obiectivului, bunuriloi sau valorilor p6zite,
orice alte sarcini care i-au fost incredinfate, potrivit planului de pazd;
r) sI respecte intocmai regulile interne specifice obiectivului pe care il deservegte;
s) si desfEqoare activitatea cu maximS discrefie qi cu respect pentru beneficiar gi

pentru angaj alii acestuia;
t) sd coopereze in permanen!f, cu factorii desemnafi de conducerea beneficiarului in

scopul desfrqur[rii corespunzitoare a activitatii de pazd gi protecfie;
u) s[ rdspundl pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa dovedita, in

strictd conformitate cu legea gi alte acte juridice intocmite pentru rcalizarea acestei
rdspunderi.
Contractul se va incheia pentru perioada, de la data semndrii p6n6 la 3l.t2.Z1lg.

Oferta de pre! este fermd, prezentatd, in lei, frrA TvA.Cantitatea care face obiectul
contractului este de 21.189 ore qi este stabilitl de la data semnlrii contractului p6n6 Ia
3 1 .12.20 18 structurata astfel:

- la sediul Direcfiei Generale de Asisten{i Sociali qi Protec{ia Copilului
Caraq-Severin Regi{a - de luni pdna joi 8h si jumatat.e lzi, iar vineri 6hlzi, cu un numar de
7743 de orc;

- la Centrul de Primire in Regim de Urgen(i Reqi(a 1 post de pazi - de luni p6n6
vineri 8h/zi, iar sambita qi duminica r6hlzi cuun numar de 3136 de ori;

- Ia Centrul 6'Sfffnta Maria" ReEi{a I post pazd. - zilnic l3hlzi cu un numar de
3978 de ore;

- la Centrul llI:.u" Oravitra I post pazil - zilnic 6hlzicu un numar de 1836 de ore;
- Ia Centrul o'Elena Ardelean" Oravi(a I post pazd - zilnic l6\zi cu un numar de

4896 de ore;
- la Centrul "Bunavestire" Caransebeq 1 post pazi de luni pdn[ vineri l6hlzi, iar

sAmbita gi duminica ZLhlzi cu un numar de 5600 de ore.

Valoarea estimata a contractului de servicii este de 33g.024.00lei fara TVA.

Nu se acceptd. actualizarea prefului contractului.
Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexd la contractul incheiat cu prestatorul de

servicii.

Serviciul Financiar-Contabil Serviciul ad m inistrativ,
Patrimoniu, Teh nic, Aproviziona re,

Videscu Gheorehe6r-
/

CompartimentuI Achizitii Publice
Licitatii si Contracte

Vlad Alina

Traia

s\k
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1. FORMULAR– MODEL SCRISOARE DE INAINTARE

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr.________________data_______________ora_____________

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Scrisoare de inaintare a ofertei
Catre ..........................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului publicitar publicat pe SEAP Nr........... din......................... (ziua/luna/anul),
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului....................................... …………………………………….(denumirea contractului
de achizitie publica), noi .................................................................. (denumirea/numele
ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta;
Persoana de contact (pentru aceasta procedura)

Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail

Cu stima,

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .............................................
Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei .............................................
Numele si prenumele semnatarului .............................................
Capacitate de semnatura .............................................
Detalii despre ofertant
Numele ofertantului .............................................
Tara de resedinta .............................................
Adresa .............................................
.................................................................................................................................................
Telefon / Fax .............................................
Data .............................................
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2. FORMULAR– declaraţie privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul, .............................................(nume si prenume) reprezentant împuternicit/ legal
al ........................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), în calitate de .............................. (se precizează calitatea în care operatorul
participă la procedură: ofertant unic/ subcontractant/ terț susținător) la procedura
de ......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia
de ........................................................................... (se inserează denumirea contractului şi codul
CPV), organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante)
nr ........din......................... (ziua/luna/anul)
luând act de numele persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante,
astfel cum au fost acestea precizate în cuprinsul documentației de atribuire,
declar pe proprie răspundere că societatea noastră nu se află în situații generatoare de conflict de
interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data ................................

................................ (semnătura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez
declarația pentru și în numele ................................ (denumirea/numele operatorului)
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3. FORMULAR -DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
NATIONALE DE MEDIU

___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin aceastã declaratie subsemnat(ul)/a ……………………………….. reprezentant legal
al …………………………………………., participant la licitatia pentru prestarea serviciilor
de: ………………….(obiectul contractului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom presta serviciile cuprinse în ofertã conform
reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională,
prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul
mediului si protectiei mediului.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ................................

................................ (semnătura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez
declarația pentru și în numele ................................ (denumirea/numele operatorului)
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4. FORMULAR - DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Operator economic
................................
<denumirea/numele>

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea
ofertantului si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom presta serviciile
cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii
Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile
internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru
îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor,
declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ................................

................................ (semnătura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez
declarația pentru și în numele ................................ (denumirea/numele operatorului)
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5. FORMULAR- SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

Sanatate si protectia muncii

Subsemnatul ……………………............................... (nume si prenume in clar a persoanei
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea
ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa indeplinesc contractul, in conformitate
cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in
vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru
indeplinirea acestor obligatii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din
Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre
cele prevazute la art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori
imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data ................................

................................ (semnătura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez
declarația pentru și în numele ................................ (denumirea/numele operatorului)
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6. FORMULAR– MODEL ACORD DE ASOCIERE

Acord de asociere
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53, din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice.

1. Partile acordului :
_______________________, reprezentata prin................................, in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
________________________ reprezentata prin..............................., in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit sa desfasoare in comun urmatoarele activitati:
a) participarea la procedura de achizitie publica organizata
de ................................... ................................(denumire autoritate contractanta) pentru atribuirea
contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul
contractului/acordului-cadru)
b) derularea in comun a contractului de achizitie publica in cazul desemnarii ofertei comune ca
fiind castigatoare.

2.2 Activitati ce se vor realiza de fiecare membru al asocierii in parte:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________

2.3 Contributia financiara/tehnica/profesionala a fiecarei parti la indeplinirea contractului de
achizitie publica este:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfasurate de
asociati se va efectua proportional cu cota de participare a fiecarui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
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2.5 Modalitatea de decontare a lucrarilor efectuate de fiecare asociat in cadrul acordului-cadru

1._________________________________________

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egala cu perioada derularii
procedurii de atribuire si se prelungeste corespunzator cu perioada de indeplinire a contractului
( in cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

4. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
4.1 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru
intocmirea ofertei comune, semnarea si depunerea acesteia in numele si pentru asocierea
constituita prin prezentul acord.
4.2 Se imputerniceste SC..............................., avand calitatea de lider al asociatiei pentru semnarea
contractului de achizitie publica in numele si pentru asocierea constituita prin prezentul acord, in
cazul desemnarii asocierii ca fiind castigatoare a procedurii de achizitie).

5. Incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea isi inceteaza activitatea ca urmare a urmatoarelor cauze:

a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a activitatilor prevazute la art. 2 din

acord;
c) alte cauze prevazute de lege.

6. Comunicari
6.1 Orice comunicare intre parti este valabil indeplinita daca se va face in scris si va fi transmisa
la adresa/adresele ......................................................., prevazute la art..........
6.2 De comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre parti se vor solutiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de catre instanta de judecata competenta.

8. Alte clauze:____________________________________________
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de.....exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
astazi............................(data semnarii lui)

Liderul asociatiei:

______________________
(denumire autoritate contractanta)
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ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Nota!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ si se va completa in functie de
cerintele specifice ale obiectului contractului/contractelor.
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7. FORMULAR– ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA TEHNICA SI
PROFESIONALA A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................
(denumirea)

Angajament
privind sustinerea tehnica si profesionala

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Catre, ..............................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea
contractului de achizitie publica), noi ............. (denumirea tertului sustinator tehnic si
profesional), avand sediul inregistrat la .......... .............(adresa tertului sustinator tehnic si
profesional), ne obligam, in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la dispozitia..............
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice si profesionale
necesare pentru indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta/acestia,
conform ofertei prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre
ofertant si autoritatea contractanta.

Acordarea sustinerii tehnice si profesionale nu implica alte costuri pentru achizitor, cu
exceptia celor care au fost incluse in propunerea financiara.

In acest sens, ne obligam in mod ferm, neconditionat si irevocabil, sa punem la
dispozitia .......... (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice si/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................necesara pentru
indeplinirea integrala, reglementara si la termen a contractului de achizitie publica.

Noi, ....................... (denumirea tertului sustinator tehnic siprofesional), declaram ca
intelegem sa raspundem, in mod neconditionat, fata de autoritatea contractanta pentru
neexecutarea oricarei obligatii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul
de operatori economici), in baza contractului de achizitie publica, si pentru care ................
(denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit sustinerea tehnica si
profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discutiune.

Noi, .................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram ca
intelegem sa renuntam definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare,
atat fata de autoritatea contractanta, cat si fata de ................. (denumire ofertant/grupul
deofertanti), care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu
intarziere sau in mod necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
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Noi,.................................. (denumirea tertului sustinator tehnic si profesional), declaram
ca intelegem sa raspundem pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.

Prezentul reprezinta angajamentul nostru ferm, care da dreptul autoritatii contractante de a solicita,
in mod legitim, indeplinirea de catre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea tehnica si
profesionala acordata ..............................................................
(denumireaofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completarii, Tert sustinator,
........................... .....................
(semnatura autorizata)
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8. FORMULAR– FORMULAR DE OFERTA
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Formular de oferta

Catre …………………………………………………………………………………………

Domnilor,
1. Am examinat intreaga Documentatie de Atribuire, am inteles si verificat aceste documente si
ne-am asigurat ca nu contin erori sau alte lipsuri, am acceptat prevederile acestora in intregimea
lor, fara rezerve sau restrictii din partea noastra.
2.Subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____________________(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia
mai sus mentionata, sa prestam serviciile de.......................... (denumirea serviciilor) pentru tariful
orar de .....................,lei/ora/agent (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), pentru
cantitatea estimată la care se adauga TVA in valoare de ............ (suma in litere si in cifre, precum
si moneda), cu o valoare totala de ............................ lei fara TVA.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pana la data _________________ si ea va
ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data __/__/____

................................, (semnatura), in calitate de .....................legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ............. ......................................
(denumirea/numele operatorului economic)
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8.1. Anexa la formularulde oferta
Detalierea tarifului orar ofertat

Costuri cu salariile:
Salariu orar brut ................
CAS % ................
CASS % ................
CFS % ................
CCI % ................
FGPCS % ................
AMBP % ................
Total costuri cu salarii (T1) ................
Cheltuieli indirecte ................ ................
Profit ................ ................
Total tarif orar ................

In cota de cheltuieli indirecte au fost incluse urmatoarele cheltuieli:

Data __/__/____

................................, (semnatura), in calitate de .....................legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ............. ......................................
(denumirea/numele operatorului economic)
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9. FORMULAR– PROPUNERE TEHNICA PRIVIND PERSONALUL
Operator economic
................................
(denumirea/numele)

Tabel nominal personal de paza utilizat pentru indeplinirea contractului

Nr
crt Numele si prenumele Calificarea Nr/data certificat

de calificare
Nr/data certificat
de atestare

Data __/__/____

................................, (semnatura), in calitate de .....................legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ............. ......................................
(denumirea/numele operatorului economic)
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10. FORMULAR - DECLARATIE INFORMATII CONSIDERATE CONFIDENTIALE

OPERATOR ECONOMIC

Subsemnatul ____________, reprezentant legal al ________________________________
(denumire si date de identificare operator economic)
declar pe propria răspundere că pentru atribuirea ”___________________________________”
(se trece obiectul procedurii conform fisei de instructiuni)
Urmatoarele informatii cuprinse in propunerea tehnica/propunerea financiara1 sunt confidentiale:

Data __/__/____

................................, (semnatura), in calitate de .....................legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ............. ......................................
(denumirea/numele operatorului economic)

1 Se va opta pentru una din cele doua variante, intocmindu-se formulare separate daca atat propunerea financiara cat
si cea tehnica au in cuprinsul lor informatii considerate confidentiale



Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Părţile contractante
În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completarile

ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin, cu sediul in Mun.
Resita, Aleea Trei Ape nr. 4, telefon 0255/224302, fax 0255/217048, cod fiscal 9759188, cont
RO91TREZ24A680600200130X, deschis la Trezoreria Resita, reprezentată prin doamna Elena
Amzoi, având funcția de director executiv, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

........................................... cu sediul in ....................................., str....................., nr. .........,
Județul ........................, telefon/fax: .............................., număr de înmatriculare: ....................., cod
fiscal: .................., cont: ............................................, deschis la Trezoreria .................., reprezentată
prin ........................, avand functia de ......................., în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obligă sa presteze serviciile de pază și protecție, în perioada/perioadele convenite
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de servicii de pază și protecție.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
prestatorului de către achizitor, este de ................lei, din care T.V.A. ............. lei, stabilit la tariful
de .................lei/ora/agent, din care T.V.A……….lei, astfel:
- la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin Reșița 1
post pază- de luni până joi 8h și jumătate/zi, iar vineri 6h/zi în suma de................lei din care
TVA............lei;
- la Centrul de Primire în Regim de Urgență Reșița 1 post de pază - de luni până vineri 8h/zi, iar
sâmbăta și duminica 16h/zi în suma de..............lei din care TVA............lei;
- la Centrul ‘’Sfânta Maria’’ Reșița 1 post pază - zilnic 13h/zi în suma de............lei din care
TVA.............lei;
- la Centrul ‘’Nera’’ Oravița 1 post pază - zilnic 6h/zi în suma de................lei din care
TVA.............lei;
- la Centrul ‘’Elena Ardelean’’ Oravița 1 post pază - zilnic 16h/zi în suma de..............lei din care
TVA.............lei;
- la Centrul ‘’Bunavestire’’ Caransebeș 1 post pază de luni până vineri 16h/zi, iar sâmbăta și
duminica 24h/zi în suma de..............lei din care TVA.............lei.
4.4. - Pretul contractului este ferm, si nu poate fi ajustat.

5. Durata contractului
5.1 – Durata prezentului contract este de la data ............... pâna la data de 31.12.2018

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt :

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea financiara;
c) Propunerea tehnica.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în
propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului in baza facturii emise de către prestator în
termen de 30 de zile de la data primirii facturii, dupa receptionarea serviciilor prestate.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor



9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor, din preţul contractului.
9.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această
denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului
10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

- (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută
în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Recepţie şi verificări
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de începere a contractului, respectiv de la data semnarii contractului.
13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută
a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de
părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.



13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

14. Subcontractanţi
14.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
achizitorul.
14.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.

- (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
14.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul.

- (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

- (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
14.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi
notificată achizitorului.

15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

16. Soluţionarea litigiilor
16.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
16.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de
către instanţele judecătoreşti din România.

17. Limba care guvernează contractul
17.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

18. Comunicări
18.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.

- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
18.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.



19. Legea aplicabilă contractului
19.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi............................. prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
Directia Generala de Asistenta ...............................
Sociala si Protectia Copilului

Director executiv,
Elena Amzoi ................................

............................................. ............................................

Sef Serviciu
Carmen Traia

Sef Serviciu
Anca Draghin Rus




