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SECŢIUNEA I – INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
I. Autoritatea contractantă
Denumire: Comuna Dărăști-Ilfov
Adresa: Dărăști-Ifov, Str. Mihail Eminescu, jud. Ilfov
Telefon/fax: +40 213692021/+40 213692021
Persoana de contact: Trandafir Bogdan
E-mail: primariadarastiilfov@yahoo.com
II - Obiectul contractului
Denumirea contractului: Achiziționarea de „Servicii de paza umană” conform caietului de sarcini.
Cod CPV: 79713000-5 Servicii de paza

Se va încheia un contract valabil până la data de 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire
până la 30.04.2023 și suplimentare in conditiile existenţei resurselor financiare alocate cu
această destinaţie, în conformitate cu Procedura proprie aprobată cu nr. 1988/30.03.2022.
Valoarea totală estimată:
- minim 373.791,60 lei fără TVA
- maxim 549.753,36 lei fără TVA
Nr.
crt.
1
2

Descriere

Servicii de paza

Perioada

U.M.

Cant.

Valoare totala
estimată
lei fără TVA

01.05.-31.12.2022

luna

8

373.791,60

01.01.- 30.04.2023

luna

4

175.961,76

TOTAL

549.753,36

Oferta se va întocmi cu valoarea aferenta anului 2022.
III – Legislația aplicată
 PROCEDURA PROPRIE, aprobată cu nr. 1988/30.03.2022.
 LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE;
 HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
IV. Cerințe de calificare a căror neîndeplinire duce la respingerea ofertei:
Autoritatea contractantă solicită următoarele documente:
1. Declarație privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 58-63 din Legea nr.
98/2016 – Formularul nr. 1. Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: IANCU STEFAN - primar, RĂDUCU VASILE
- CRISTIAN – Viceprimar, BURICAN ION – secretar comuna;
- consilieri locali: GHEORGHE GHEORGHE, CRACHIA DAN, DESPA VALENTIN, JARCAU
DRAGOȘ, LIXANDRU ION, GOGONEA VALENTIN-MUGUREL, RUSE GHEORGHE, RUSE
MARIN-SORIN, TRANDAFIR FLORIAN.
- comisia de evaluare: TRANDAFIR BOGDAN, CONSTANTINESCU LIVIA-GABRIELA,
BUNEA NICOLETA, GRATIANU VERONICA - GABRIELA.
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- consultanti: Ghencea Elena, Fraico Mirela.
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice - Formularul nr. 2 – în original. Se depune și de către subcontractant/asociat
dacă e cazul.
3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice - Formularul nr. 3 – în original. Se depune și de către
subcontractant/asociat dacă e cazul.
4. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice - Formularul nr.
4 – în original. Se depune și de către
subcontractant/asociat dacă e cazul.
5. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul
prezentării - in original sau copie conform cu originalul. In cazul documentelor emise prin
intermediul SPV/online, acestea vor fi autentificate prin semnatura si stampila reprezentantului
legal/imputernicit. Se depun și de către subcontractant/asociat, dacă e cazul. Pentru sediile
secundare/punctele de lucru se depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea
obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.
6. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv – in original sau copie conform cu originalul. Se depune și de către
subcontractant/asociat, dacă e cazul.
7. Dacă e cazul documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice;
8. Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent, din care să reiasă:
- obiectul de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent
in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
- starea operatorului economic;
- persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.
Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Se va
prezenta în original sau copie conform cu originalul. Se depune și de către subcontractant/asociat,
dacă e cazul. Certificatul constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul
serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica
extinsa se va depune autentificat cu semnatura si stampila reprezentantului legal/imputernicit. Se
depune și de către subcontractant/asociat dacă e cazul.
9. Licenta de functionare a operatorului economic, eliberata de Inspectoratul General al Politiei
Romane pentru desfasurarea activitatii de paza si protectie, VALABILA LA MOMENTUL
PREZENTARII ACESTEIA, conform art. 19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va
prezenta - copie lizibilă conform cu originalul. Se depune și de către subcontractant/asociat dacă e
cazul.
10. Lista personalului pe care își propune să-l implice operatorul economic în derularea
contractului - Formular nr.5.1 – în original. Numărul agenților de pază trebuie să corespundă
intervalului orar și posturilor specificate în caietul de sarcini.
11. Atestate pentru agenții de pază pe care ofertantul iși propune să-i implice pentru prestarea
serviciilor de paza umană. Dovedirea raportului contractual dintre personalul de pază si ofertant se
va face prin contract individual de munca (copie conform cu originalul), contract colectiv de muncă
(copie conform cu originalul), extras REVISAL sau Declarații de angajament (model Formular 6).
Declarațiile de angajament se vor prezenta în original, vor fi semnate de persoana in cauză (agent de
paza) si contrasemnate de reprezentantul ofertantului.
12. Declaraţie privind dotările (echipamente de comunicație, echipamente pentru agenți de pază
și intervenție etc) de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului de servicii. Formularul 5.2 - în original.
13. Dovezi privind implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR
EN ISO 9001 (ediția în vigoare) sau sau echivalent.
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Documentele justificative solicitate sunt: (document prin care se face dovada implementarii unui
sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 (ediția în vigoare) sau
echivalent.
- Documentul SR EN ISO 9001 (ediția în vigoare) sau echivalent este solicitat in vederea
demonstrarii capacitatii ofertantului de a conduce, de a tine sub control si de a coordona calitatea
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
15. Acord de subcontractare, dacă este cazul – Formularul B – în original
16. Acord de asociere, dacă este cazul – Formularul C – în original
Notă: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica încadrarea ofertanților la art. 167, lit.
g) din Legea 98/2016, accesand în acest sens http://www.e-licitatie.ro/pub/ack-docs.
V. Oferta va cuprinde :
V.1 Propunerea tehnică:
Ofertantul are obligația de a elabora si de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să
respecte intocmai cerințele si specificațiile tehnice prevăzute in Caietul de sarcini. Propunerea
tehnică va fi semnată si ștampilată de ofertant.
In cadrul propunerii tehnice, ofertantii vor descrie modul de indeplinire a cerintelor impuse
prin prezentul caiet de sarcini, astfel incat să se demonstreze corespondenţa cu toate cerinţele
solicitate. De asemenea, informaţiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea cu
uşurinţă a modului de indeplinire a cerintelor minime impuse prin caietul de sarcini.
Descrierea tehnică detaliată a serviciilor va conține, cel puțin:
a) prezentarea serviciilor, specificate în caietul de sarcini;
b) descrierea modului de efectuare a prestației cu referire la fiecare din specificațiile tehnice
prevăzute în capitolele / subcapitolele / paragrafele Caietului de sarcini;
c) modalitatea de realizare a cerințelor de asigurare a posturilor de pază cu personal de specialitate
(agenți de securitate/control acces/dispeceri etc.) instruit, calificat profesional și dotat corespunzător
prevederilor legale în vigoare;
d) modalitatea de realizare a intervențiilor în cazul apariției unor incidente/evenimente la oricare din
obiectivele menționate în caietul de sarcini.
Se solicită:
a) declarație în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea
condițiilor de mediu, sociale si cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a
contractului – conform art. 51 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 - Formularul 7. Informații detaliate
privind reglementările care sunt in vigoare la nivel național si se referă la condițiile de muncă si
protecția muncii, securității si sănătății in muncă se pot obține de Ia lnspecția Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/ legislatie.html. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va
fi prezentată in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Declarația va fi completată și de
subcontractanți, pentru partea din contract pe care o realizează.
b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului - privind pastrarea
confidentialitatii asupra tuturor posturilor la care vor avea acces pe parcursul derularii contractului
de prestari servicii.
Propunerea tehnică va avea un caracter ferm si obligatoriu pe toată perioada de
valabilitate a ofertei.
Oferta care conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit
autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de achiziție, care sunt în mod evident
dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva
situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, va fi respinsă.
Ofertantii pot utiliza subcontractanți, urmând sa-i numească in propunerea tehnică si să
detalieze partea/părțile ce va fi/vor fi realizate de subcontractanți conform acordului de
subcontractare.
V.2. Propunerea financiară
Propunerea financiară se va întocmi cu valoarea totală aferentă anului 2022.
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Propunerea financiară va fi exprimată în lei şi va include toate costurile aferente serviciilor și
se va întocmi în conformitate cu formularul 8 și formularele 8.1 și 8.2, cu detalierea prețurilor
unitare.
Se va detalia calculul valoric pentru tariful/oră/agent de securitate conform elementelor
obligatorii stabilite prin legislația incidentă în domeniul muncii, respectiv: cel puțin salariul minim
brut pe economie, CAS, CASS, șomaj, impozit, spor pentru ore suplimentare, spor pentru lucru în
zilele de repaus saptămânal și sărbători legale, spor de noapte, medicina muncii etc la care se adaugă
costurile de conformare la cerințele cadrului de reglementare a serviciilor de Securitate private
(Legea 333/2003 și HG 301/2012 (uniforme, echipament de autoapărare, echipament de comunicare,
personal desemnat pentru coordonarea și controlul dispozitivului de pază, activități de instruire
continuă, registre pentru activitatea de pază). Pentru alte echipamente și dotări necesare,
consumabile, respectiv costuri indirecte și de administrare etc.
Se vor detalia, după caz, sporurile facultative acordate (compensații și sporuri legale la
salariu etc) alte taxe aplicabile (contribuția la Fondul de handicap) costul pentru concediul de
odihnă, alte cheltuieli facultative asociate costurilor cu forța de muncă (tichete de masă, transport la
și de la locul de muncă, asigurarea angajaților pentru accidente) precum și costurile pentru
conformarea la cadrul legal aplicabil Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012, dar și pentru conformare
la legislatia privind sănătatea și securitatea in muncă (cheltuieli de conformare legală cu dotările
agenților de securitate: costum, ecuson, tonfă de atac sau apărare, lanternă, pulverizator, mijloc de
comunicare, stații portabile pentru emisie-recepție s.a., costurile cu dispeceratul și echipa mobilă de
intervenție, daca e cazul, costurile de pregătire profesională/instruire a personalului, costuri cu
asigurarea activitătilor de control al serviciului de pază, asigurarea serviciilor de medicina muncii,
cu personalul anume desemnat pentru activitati pe linie de SSM).
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale,
precum si marja de profit.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu prețuri egale,
autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată
cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Nu se acceptă oferte alternative.
Prețul fără TVA/oră se poate modifica în cazul modificării salariului minim brut pe
economie în baza aunui act normativ și se va efectua în urma solicitării scrise a prestatorului în care
va preciza actul normativ de modificare a salariului minim brut pe țară garantat și noul preț ce va fi
calculat conform următoarei formule de actualizare:
Pua = CSi x (SN/SV) + CP, unde:
Pua = prețul unitar actualizat;
CSi = Componenta salarială inițială (la data limită de depunere a ofertelor);
SN = salariul minim pe economie la data solicitării de actualizare a prețului;
SV = salariul minim pe economie la data limită de depunere a ofertelor;
CP constanta declarată în propunerea financiară (alte cheltuieli + profit).
Prețul contractului se poate modifica în funcție de modificările actelor normative incidente în
materie cu impact direct în tariful prestației.
Notă: Potrivit dispozițiilor art. 123 alin.1, HG 395/2016 ofertantul elaborează oferta în
conformitate cu prevederile documentației de achiziție si indică, motivat, in cuprinsul acesteia care
informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile – Formularul 9.
In conformitate cu art.57 din Legea 98/2016:
„(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea
tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt
confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din
propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost
ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate,
Pag 6 din 37

dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”. (art.57 din
Legea 98/2016).
Ofertanții vor depune ”Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor
personale” – Formularul 10.
VI. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut:
Oferta câstigatoare potrivit criteriului de atribuire stabilit, este cea situată pe primul loc din
clasament, respectiv oferta cu prețul cel mai scăzut.
VII. Clauze contractuale: conform modelului de contract anexat
Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de
achiziţie publică/contractului subsecvent.
1. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un
alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul
Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
2. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în
numerar.
Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii
sau consorţiului.
Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face conform art. 42 din HG
395/2016.
Ofertele care nu îndeplinesc în totalitate cerințele stipulate în prezenta documentație
vor fi respinse.
Comisia își rezervă dreptul de a solicita clarificări/completări ale documentelor depuse.
VIII. Modalitatea de obținere a documentatiei de achizitie: documentatia este atașată
anunțului publicat pe site-ul primariei.
Eventualele clarificări se pot solicita la adresa: primariadarastiilfov@yahoo.com.
Operatorii economici interesaţi pot solicita clarificări prin formularea unei solicitări scrise pe
adresa de e-mail: primariadarastiilfov@yahoo.com.
Termenul limită de solicitare a clarificărilor: conform anuntului.
Termenul limită de răspuns la clarificări: conform anuntului.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul primariei prin atasarea
raspunsurilor.
IX: Modul de prezentare a ofertei
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Moneda în care este exprimat preţul ofertei: lei.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită stabilită de depunere a ofertelor
Documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara se vor depune, in plic inchis
marcat corespunzator, la sediul administrativ al Primăriei Dărăști-Ifov, Str. Mihail Eminescu, jud.
Ilfov, program de lucru – zile lucrătoare: orele 08.00-16.00.
X. Data limită și ora limită pentru depunerea ofertei: conform anunțului.
Pag 7 din 37

Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă se
returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o.
Deschiderea ofertelor va avea avea loc conform anunțului.
XI. Alte informații: Ofertantii vor fi inștiințați cu privire la rezultatul procedurii de
achiziție.
Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta, prin Serviciul Achiziții, are
obligatia de a transmite in cel mult 2 zile lucratoare, tuturor ofertantilor, o comunicare in scris
referitoare la rezultatul procedurii.

Eventualele contestații se pot depune conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind
remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Întocmit,
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Sectiunea II - CAIETUL DE SARCINI
I. DESCRIEREA SERVICIILOR
Serviciile de pază vor fi prestate la următoarele obiective, după cum urmează:
Nr.
Obiectiv
Serviciu
Program
posturi
PRIMARIA DARASTI
Luni-duminica
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
Luni-duminica
STATIA DE APA
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
Luni-duminica
PARC COMUNA DARASTI
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
În cazul în care, la solicitarea beneficiarului, se va suplimenta numărul posturilor de pază în cadrul
dispozitivului sau pentru acțiuni temporare, tariful pentru aceste posturi nu va depăși tariful ofertat.
2.OBLIGATII MINIMALE OBLIGATORII SOLICITATE OFERTANTILOR
2.1. CONDITIILE PRELIMINARE PRESTARII SERVICIULUI CE TREBUIE
INDEPLINITE
Paza va fi asigurata de catre societati specializate in serviciul de paza si protectie, avand ca obiect de
activitate paza obiectivului, bunurilor sau valorilor, in conditii de maxima siguranta a acestora,
precum si protectia umana.
Societatile de paza trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei in domeniu, in
vigoare.
Prestatorul de servicii va organiza, planifica, conduce , controla si garanta activitatea de paza cu
personalul propriu. Prestatorul trebuie sa dispuna permanent de personalul necesar.
Prestatorul va respecta prevederile legale a normelor de protectia muncii, PSI si protectia mediului.
La prestarea serviciilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se vor respecta normele de tehnica
securităţii, protecţia şi igiena muncii prevazute de Legea nr. 319/2006 a securitătii și sănătății în
muncă si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.
2.2. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor si a Normelor metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a acesteia,
prestatorul se obligă:
1. Să cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza si
integritatea obiectivului;
2. Să asigure pe toata durata contractului numărul de agenti de pază necesar pentru derularea
continuă si in bune conditii a serviciilor. Agentii de pază care vor presta serviciile vor fi calificați,
instruiti și atestați conform prevederilor Legii nr. 333/2003;
3. Să organizeze, să conducă, să controleze și să garanteze activitatea de pază, precum și modul de
prestare a serviciilor de către personalul propriu;
4. Să asigure echipamentul de lucru și dotarea tehnică a agenților de pază conform normelor sale
interne si legislației în vigoare pentru a menține prestigiul unitătii achizitoare și anume:
- uniforme și echipamente de protecție cu însemne specifice;
- arme neletale permise de lege;
- bastoane autoapărare;
- mijloace de legatură, între posturi - dispeceratul prestatorului de pază și responsabilul de derulare
al contractului din partea beneficiarului;
5. Să doteze personalul de pază cu mijloace de comunicare (stație radio de emisie-receptie sau
telefon mobil);
6. Să prezinte autorizațiile necesare desfășurării activității conform legilor în vigoare;
Pag 9 din 37

7. Să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea achizitorului;
8. Sa acorde sprijin beneficiarului in vederea intocmirii Planului de Paza si sa asigure avizarea
acestuia de catre Inspectoratul de Politie;
9. Să respecte următoarele reguli în timpul executării serviciului:
- să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unității beneficiare.
- să păzeasca obiectivul, bunurile si valorile primite în pază și să asigure integritatea acestora;
- să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni
sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin
regulamente proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să oprească și să predea Poliției pe
făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri
pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal despre luarea acestor măsuri.
- să aducă la cunostință, de îndata, conducerii unității achizitoare și pe șeful său ierarhic despre
producerea fiecărui eveniment, în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
- în caz de avarii produse la instalații, conducte, la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte
împrejurări, care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndata la cunoștință celor în drept
asemenea evenimente și să ia primele măsuri imediat după constatare;
- în caz de incendii să ia imediat măsuri de localizare, stingere și de salvare a persoanelor, bunurilor
și a valorilor și să sesizeze pompierii, să anunțe conducerea unitătii beneficiare și poliția;
- să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor și a valorilor în caz de calamități;
- să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității beneficiare
și - sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliției pentru prinderea infractorilor;
- să poarte uniforma și însemnele distinctive conform regulamentului intern al prestatorului;
- să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și să nu consume astfel de băuturi în
timpul serviciului;
- să nu absenteze fără motive temeinice și să nu părăsească postul de pază până la înlocuirea cu alt
agent de pază;
- să fie respectuoși în raporturile de serviciu;
- să execute orice alte sarcini care i-au fost încredintațe potrivit planului de pază.
10. Să informeze reprezentantul achizitorului de toate aspectele rezultate din executarea misiunii și
să propună măsuri ducând la creșterea eficienței activității de pază;
11. Să asigure menținerea în stare de funcționare a aparaturii de pază, alarmare, comunicații,
mobilier și oricăror alte amenajări destinate efectuării serviciului de pază, puse la dispoziție de
beneficiar.
12. Să asigure instruirea și evaluarea personalului de pază, privind specificul activității ce se
desfășoară în obiective.
13. La sfârșitul programului de lucru agentul de pază care a executat serviciul raportează
evenimentele petrecute în timpul serviciului sau dispeceratului societătii de pază.
14. Agenții de pază nu vor influența prin acțiunile lor specifice desfășurarea activității instituției și
nu vor intra în zone în care nu îi este permis decât cu acordul și sub coordonarea personalului
achizitorului. Orice consecințe care rezultă din nerespectarea normelor de securitate, sănătate și
medicina muncii vor fi considerate din culpa prestatorului.
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Secțiunea III – Formulare

FORMULAR A

OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii proprii
pentru

atribuirea

contractului

_________________________________________(denumirea

contractului de achiziţie publică),
noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând,:
a) Propunerea financiară;
b) Propunerea tehnică;
c) Documentele care însoţesc oferta;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,
Operator economic,
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Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]
Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume]
Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume]
Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume]
FORMULARUL 1

Declarație privind conflictul de interese
Data: [introduceți ziua, luna, anul]
Anunț: [introduceți numărul anunțului]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunț]
Procedura de atribuirea a Contractului pentru ____________________________ [introduceți
denumirea contractului], anunț ________________ [introduceți nr. anunțului)
În legătură cu informațiile prezentate în cadrul Documentației aferentă procedurii identificate mai
sus, subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................. [numele,
adresa Ofertantului individual/membru al asocierii/subcontractantului/terțului susținător], declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii Ofertantului din procedura și sub sancțiunile aplicate
faptei de fals în acte publice că în calitate de participant la această procedură,
______________________

[numele

Ofertantului

individual/membru

al

asocierii/subcontractantului/terțului susținător] nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în
sensul articolului 59 din Legea nr. 98/2016.
Atașez la prezenta declarație informații relevante privind operatorul economic pentru verificarea
potențialei situații de conflict de interese, după cum urmează:
i.

Lista cu membrii Consiliului de Administrație [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

ii.

Lista cu membrii organului de conducere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

iii.

Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceți numele 1, numele 2 etc.]

iv.

Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital
[introduceți numele 1, numele 2 etc.]

Semnătură
[persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele operatorului economic în calitate de
Ofertant individual/membru al asocierii/subcontractant]
Nota: se completează cu informații privind persoanele fizice/juridice din structura operatorului
economic pentru a verifica potențialul conflict de interese cu persoanele din cadrul autorității
contractante, nominalizate în documentația de achiziție.
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FORMULAR B
ACORD DE SUBCONTRACTARE nr.………./…………
Art.1 Părţile acordului :
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor
(denumire operator economic, sediu, telefon)
şi
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant
(denumire operator economic, sediu, telefon)
Art. 2. Obiectul acordului:
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare
următoarele activitaţi ce
se
vor
subcontracta______________________________________________________________.
Art.3. Valoarea estimată servicii ce se vor presta de subcontractantul _____________________ este
de___________ lei, sau _____% din valoarea totală a serviciilor ofertate.
Art.4. Durata de prestare a ___________________________ (serviciilor) este de ________ luni.
Art. 5. Alte dispoziţii:
Încetarea acordului de subcontractare
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) alte cauze prevăzute de lege.
Art. 6. Comunicări
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe
care contractantul le are faţă de achizitor conform contractului
______________________________ _____________ (denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
(contractant) (subcontractant)
Note:
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale
obiectului contractului/contractelor.
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.
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FORMULAR C

Acord de asociere
Nr.....................din..................................
1.PĂRȚILEACORDULUI
Art.1Prezentul acord seîncheie între:
S.C...................................................,cusediulîn.....................................,str......................................
nr...................,telefon.....................fax.........................,înmatriculatala Registrul Comerţului din
.........................................sub nr...........................,cod de identificare fiscală....................................,
cont............................................deschis la...............................................................reprezentată de
......................................................având funcţia de...........................................în calitate de asociatLIDER DE ASOCIERE
şi
S.C.................................................,cu
sediul
în..................................,str.................................
nr...................,telefon.....................fax................................,înmatriculata la Registrul Comerţului din
........................................
sub
nr............................,cod
de
identificare
fiscală....................................,
cont
.............................................deschis
la............................................reprezentată de.................................................................având funcţia
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT
2,OBIECTUL ACORDULUI
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoareîn comun următoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ...................................
................................(denumire autoritate contractantă)pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b)derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2.___________________________________ …
2.3.Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de
achiziţie publică este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________

3.DURATAACORDULUI
Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie)
4.CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCEREA ASOCIERII
4.1Se împuterniceşte SC...............................,având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea
ofertei comune,semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin
prezentul acord.
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4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5.RĂSPUNDERE
5.1Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate obligaţiile
şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul.
6.ALTE CLAUZE
6.1Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului,
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere.
6.2Niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă,cesioneze sau în orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfe ldecât prin efectul legii şi prin obţinerea
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului.
6.3Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor,
cu prevederile contractului ce se va încheia între…...............................(liderul de asociere) şi
Beneficiar.
7. SEDIUL ASOCIERII
7.1Sediul asocierii va fi in……………………………(adresa completa,nr.de tel, nr. de fax).
8.ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1 Asocierea încetează prin:
a)hotărârea comună a membrilor asociați;
b)expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere;
c)neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate
de părți;
d)alte cazuri prevăzute de lege ;
9.COMUNICĂRI
9.1Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art..........
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabilişi alte modalităţi de comunicare.
10.Litigii
10.1Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi…..................................în…........exemplare
originale,câte unul pentru fiecare parte și unulpentru autoritatea contractantă.
LIDER ASOCIAT
semnătura
ASOCIAT 1
semnătura
NOTA: Prezentul Acord deAsociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte clauze.
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FORMULARUL 2
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din
Legea 98/2016
Subsemnatul ..............................., reprezentant al
....................................(denumirea
operatorului economic) la procedura pentru achizitia de ............................................, organizată de
..........................., declar pe proprie răspundere că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a
unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10 - 13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1 - 18^5
din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 şi art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
(2) Subsemnatul declar că motivele de excludere prevazute la alin. (1), se aplică şi în cazul
în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al ofertantului sau are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data .../.../...
.................., (semnătura și ștampilă)
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FORMULARUL 3
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din
Legea 98/2016
Subsemnatul ..............................., reprezentant al........................................................
(denumirea, numele operatorului economic), la procedura pentru achizitia de
............................................, organizată de ................
..........., declar pe proprie răspundere că
nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care
sunt stabilit.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data .../.../...
.................., (semnătura și ștampila)
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FORMULARUL 4
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul ..............................., reprezentant al .................................... (denumirea, numele
operatorului economic), la procedura pentru achizitia de ............................................, organizată de
..........................., declar pe proprie răspundere că nu ma aflu in niciuna dintre situaţii prevazute de
art. 167 din Legea 98/2016.
Situaţii prevazute de art. 167 din Legea 98/2016 sunt urmatoarele:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin
severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract
de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură
să prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în
cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o
influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de
atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Data .../.../...
.................., (semnătura și ștampila)
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FORMULARUL 5.1
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)

LISTA CU INFORMATII REFERITOARE LA PERSONALUL ATESTAT

Nr.
crt.

Post

Nume si prenume

Data completării ......................

Operator economic( denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)
_________________
(semnatura autorizată, stampila)
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Varsta

Pregatire

Atestat
nr..../.........

Operator Economic
..........................
(denumirea)

FORMULARUL 5.2

DECLARAŢIE PRIVIND DOTĂRILE (echipamentele de de comunicație, echipamentele
agenților de pază și intervenție etc) DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC
PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
....................................................................cu privire la orice aspect tehnic şi financiar
(denumirea si adresa autorităţii contractante)
în legatură cu activitatea noastra.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ..............................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN
ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
.................................................
(semnatura autorizată)
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Anexa la formularul nr. 5.2

LISTA
cuprinzând cantitătile: echipamentele de de comunicație, echipamentele agenților de pază și
intervenție etc)
(se vor evidenţia cel puţin cele solicitate în caietul de sarcini)

Nr.crt. Denumire dotare

U.M.

Cantitate Forma de deţinere
Proprietate
În chirie

1.
2.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Capitolului III ”FALSURI ÎN
ÎNSCRISURI” din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
........................................................
(semnatura autorizată )
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FORMULARUL 6
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)
DECLARATIE DE ANGAJAMENT
(se va completa de catre agentul de paza nominalizat si va fi contrasemnata de reprezentant legal
ofertant/operator economic)
Subsemnatul/a ......................................................................................................,
CNP ................................................., B.I./C.I. seria ........ nr. ....................... domiciliat
în ..................................................................................................................................
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură a ofertantului
_______________________________,
(denumirea ofertantului)
şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice că:
1. Sunt de acord să particip în procedura de atribuire a contractului având ca obiect
_________________________________________________________________________
(denumirea contractului)
organizată de ______________________________________________________________
(denumire autoritate contractantă)
2. Ma angajez să lucrez pe poziţia de ______________________________ pentru care am
fost nominalizat în ofertă, în eventualitatea că oferta este câştigătoare.
3. Voi încheia un contract de _____________________________ în vederea prestării
serviciilor pentru care am fost nominalizat/ă în prezenta ofertă, dacă ofertantul va fi declarat
câştigător.
Subsemnatul/a declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Nume şi prenume: ________________________________
Semnătura: ______________________________________
Data:
Atentie! declaratiile de angajament se vor prezenta in original, vor fi semnate de persoana in cauza
si contrasemnate de reprezentantul ofertantului.
Data completării ......................
Semnătura agent/……………………..
Semnătură reprezentant legal/împuternicit
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FORMULARUL 7
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE
MEDIU, SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE
ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal /
împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu
/ adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura ...................................................., organizată de
autoritatea contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului și ale celorlaltor reglementări
aplicabile.
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 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 ...............................

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată şi ştampila

Nota: În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentată in numele asocierii de catre asociatul
desemnat lider. Declarația va fi completată și de subcontractanți, pentru partea din contract pe care
o realizează.
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FORMULARUL 8
Operator economic
...........................
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de achiziție, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului .............
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus menţionată, să prestam ................. (denumirea serviciilor), pentru suma de
............ lei (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor,
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ........... (suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile
în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere
şi cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Precizam că:
│_│ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta
separat, marcat în mod clar "alternativa";
│_│ nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta
pe care o puteti primi
Data .../.../...
.................., (semnătura), în calitate de ............. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ............ (denumirea/numele operatorului economic).
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FORMULARUL 8.1
Operator economic…...............
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
SERVICII DE PAZA - MAI 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

PRIMARIA DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

Program

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
MAI

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

2232

SERVICII DE PAZA - IUNIE 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

1

PRIMARIA DARASTI

2

STATIA DE APA

3

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

30

24

720

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

30

24

720

1

30

24

720

Program

PARC COMUNA
Luni-duminica
DARASTI
permanent – 24 ore /zi
TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
IUNIE

2160

SERVICII DE PAZA - IULIE 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

1

PRIMARIA DARASTI

2

STATIA DE APA

3

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

1

31

24

744

Program

PARC COMUNA
Luni-duminica
DARASTI
permanent – 24 ore /zi
TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
IULIE
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2232

SERVICII DE PAZA - AUGUST 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

PRIMARIA DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

Program

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
AUGUST

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

2232

SERVICII DE PAZA - SEPTEMBRIE 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

PRIMARIA DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

30

24

720

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

30

24

720

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

30

24

720

Program

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
SEPTEMBRIE

2160

SERVICII DE PAZA - OCTOMBRIE 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

PRIMARIA DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

1

31

24

744

Program

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
OCTOMBRIE
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2232

SERVICII DE PAZA - NOIEMBRIE 2022
Nr.
crt.

Obiectiv

1

PRIMARIA DARASTI

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

Program

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

30

24

720

1

30

24

720

1

30

24

720

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
NOIEMBRIE

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

Tarif
unitar
lei/ora
fara
TVA

Total
valoare lei
fara TVA

2160

SERVICII DE PAZA - DECEMBRIE 2020
Nr.
crt.

Obiectiv

1

PRIMARIA DARASTI

2

STATIA DE APA

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

3

PARC COMUNA
DARASTI

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

Program

Nr.
posturi

Nr.
zile

Nr.
ore/zi

Total
ore

1

31

24

744

1

31

24

744

1

31

24

744

Luni-duminica
permanent – 24 ore /zi

TOTAL VALOARE SERVICII DE PAZA LUNA
DECEMBRIE

SERVICII 2022

TOTAL SERVICII DE PAZA ANUL 2022
TOTAL GENERAL 2022
TVA lei
TOTAL lei cu TVA

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
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Total
ore

17.640

0,00

FORMULARUL 8.2
Operator economic…...............
CALCULAȚIE DE PREȚ pt. TARIF UNITAR OFERTAT - Informativ
[lei/ora/post paza permanent (24 ore/zi), fara TVA] pentru :
perioada contractuala :___ respectiv__ zile / __ ore
nr. total zile de sarbatoare legala : ___zile, nr. total zile de weekend : ___zile, din care___zile se suprapun
cu zilele de sarbatoare legala
A
B
C
D
Nr.
Crt
.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Valoare totală propunere financiară - ( lei fără TVA) Numar total agenți de pază / 1 post pază permanent
(total 3 posturi permanente de paza 24 h/zi)
Numărul de schimburi pe parcursul unei zile (24 h/zi)
Salariul de încadrare brut / agent pază (lei)

Categorie cheltuieli

procent

Valoare

%

lei
fara TVA

1
2
Total salarii ( pentru toate posturile de pază și toți
agenții de pază implicați în executarea contractului)
Total spor de noapte
Total spor de munca suplimentară + total spor de
weekend
Total spor pentru muncă prestată în zilele de
sarbătoare legală
Total indemnizații concedii de odihnă
TOTAL salarii +sporuri (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5)
Fond handicap ***
Contribuția asiguratorie pentru muncă
TOTAL cheltuieli cu munca vie ( rd. 6 + rd. 7 + rd. 8)
Total cheltuieli indirecte ( uniforme, logistică,
telefoane, stații, combustibil, asigurări, etc)
TOTAL cheltuieli ( rd. 9 + rd. 10)
TOTAL Profit

3

Se va detalia componenta Propunerii
financiare totale și modul de calcul
al acesteia (se va preciza obligatoriu
art. din Codul Muncii acolo unde
este cazul, se va detalia și explica
obligatoriu modul de calcul din care
rezultă valorile totale înscrise în
coloana cu nr.3.)
4

TOTAL GENERAL (rd. 11 + rd. 12)
(trebuie să coincidă cu valoarea înscrisa în tabel la pct. A)
TARIF UNITAR ofertat = TOTAL GENERAL(rd13) / ……….. ore = ............... LEI/ORA/POST PAZĂ
PERMANENT, fărăTVA
*** pentru rândul 7- fond handicap, în vederea respectării prevederilor art. 78 alin (2) si alin. (3) din Legea nr.
448/2006 republicata, se vor prezenta obligatoriu ca și anexe, documente din care rezultă :
- nr. total angajați;
- nr. persoane cu handicap angajate/ declarație ca nu sunt angajate persoane cu handicap.
NOTA 1 : Propunerea financiară precum și tariful unitar ofertat vor avea maxim 2 (două) zecimale. Se vor
completa obligatoriu toate rândurile și coloanele din tabelul prezentat.
NOTA 2 : tariful unitar ofertat se calculează cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 republicata – Codul
Muncii.
NOTA 3 : salariul de încadrare brut nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie stabilit prin
lege/hotarâre de guvern.
Numele semnatarului, Semnătura reprezentantului
Ofertantului si stampila,

......................................................................
Pag 28 din 37

Operator economic…...............

FORMULARUL 9

DECLARAȚIE PRIVIND
MOTIVAREA CONFIDENŢIALITĂŢII OFERTEI
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume,
reprezentant legal / împuternicit al ...............................................................................................
(denumirea / numele și sediu / adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura
....................................................,

organizată

de

autoritatea

contractantă

...................................(numele autorității) văzând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin.

(5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin.
(1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea
Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu
prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de
proprietate intelectuală:
Nr. Crt.

Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr.
...]

1.

.... [introduceți informația]

2.

.... [introduceți informația]

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele
pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din
Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:
Nr. Crt.

Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din
Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

1.

.... [prezentați motivul]

2.

.... [prezentați motivul]

Data .../.../...
.................., (semnătura și ștampila)
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FORMULARUL 10

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale
Subsemnatul/a
……….………………………………………………...............…,
domiciliat/ă în localitatea ………...................…..…, judeţul ….……………………, strada
………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de
…………………………………………………...,
la
data
de
…………………..,
CNP……………………………………...,
in
calitate
de
reprezentant
legal
al
________________________________________________ îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Achizitor .
Sunt informat de către achizitor – că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/679, de aplicabilitate generală şi Directiva (UE) 2016/680 referitoare la
protecţia datelor personale.

Nume, prenume:_____________________

Semnătura, __________________
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SECȚIUNEA IV
CONTRACT DE SERVICII
Nr. _____ din ____________
1. PREAMBUL
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat
prezentul contract.
1. Părţile contractante
COMUNA DARAȘTI-ILFOV, cu sediul in Comuna Dăraști, Str. Mihail Eminescu, jud. Ilfov,
telefon +40 213692021, fax: +40 213692021, cod fiscal 4420856, e-mail
primaria_darasti_ilfov@yahoo.com, cont........………………………......................................……,
deschis la Trezoreria…………………....................................………….., reprezentat legal prin
primar IANCU STEFAN, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
si
S.C. _____________ adresa sediu _____________________________________________
telefon/fax ____________________, număr de înmatriculare ________________, cod fiscal
_______,
cont ________________________, Trezoreria __________,
reprezentată prin ____________, funcţia ______________, în calitate de prestator, pe de altă parte.
Capitolul II - Obiectul si pretul contractului
2.1. Prezentul contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor ce revin partilor pentru
realizarea prestarii serviciului de paza umană la obiectivele stabilite de achizitor.
2.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de paza umană prevazut in caietul de sarcini, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Serviciul de paza ce face obiectul contractului are urmatoarea compunere:
Nr.
Obiectiv
Serviciu
Program
posturi
PRIMARIA DARASTI
Luni-duminica
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
Luni-duminica
STATIA DE APA
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
Luni-duminica
PARC COMUNA DARASTI
Paza
1
permanent – 24 ore /zi
2.3. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului.
2.4. Pretul unitar este cel declarat de prestator in propunerea financiara, respectiv de ........... lei/ora/
post, fără TVA.
2.5. Valoarea totala a contractului, platibilă prestatorului de catre achizitor, este de
..................... lei, la care se adauga TVA ..................lei, având în vedere un tarif de
..........lei/oră/post la care se adaugă TVA.
2.7 Actualizarea pretului unitar se poate face in cazul in care au loc modificari legislative sau au
fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea
modificarea sau renuntarea la anurnite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
2.8 In cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile
locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
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carora s-a fundamentat pretul contractului, se vor aplica valorile si/sau formulele de
calcul stabilite prin aceste acte normative.
2.9 În condițiile prelungirii duratei contractului cu o perioadă de 4 luni de la data expirării duratei
iniţiale de îndeplinire, valoarea este de ...............lei la care se adaugă ...........lei TVA, in conditiile
asigurarii resurselor financiare alocate cu această destinație. În vederea suplimentării cantităților de
servicii și a valorii contractului se va încheia un act adițional la contract.
Capitolul III - Durata contractului
3.1. Contractul are o durata de 8 luni, in perioada 01.05.2022 - 31.12.2022, cu posibilitatea
prelungirii prin act aditional până la data de 30.04.2023.
3.2. Achizitorul are dreptul de a opta pentru prelungirea contractului cu pana la 4 luni, in conditiile
asigurarii resurselor financiare alocate cu această destinație.
Capitolul IV - Aplicabilitate
4.1. Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de către ambele părți.
Capitolul V - Documentele anexa la contract
5.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiara;
c) propunerea tehnica;
d) actele aditionale (daca este cazul)
e) alte anexe (daca este cazul)
Capitolul VI – Garanția de bună execuție
6.1 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de
achiziţie publică/contractului subsecvent.
1. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în condiţiile legii, astfel:
a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;
b) asigurare de garanţii emisă:
- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un
alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul
Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
2. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea
contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în
numerar.
Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele
asocierii sau consorţiului.
6.2 Restituirea garantiei de buna executie a contractului se va face conform art. 42 din HG
395/2016.
Capitolul VII - Caracterul confidential al contractului
7.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se
realizeaza cu respectarea termenelor și procedurilor prevazute de reglementările legate privind
liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care
aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.
Prestatorul nu are voie sa faca public contractul sau orice alt document ce decurge in legatura cu
acesta, decat cu aprobarea prealabila a achizitorului.
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Capitolul VIII - Drepturi de proprietate intelectuala
8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul pentru:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de serviciile prestate;
b) daune-interese, rezultate din executarea contractului, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
Capitolul IX - Obligatiile prestatorului
9.1. Prestatorul incepe prestarea serviciului de paza la data prevazuta la cap. III.
9.2. (1) Prestatorul asigura continuu serviciile prevazute in contract potrivit obligatiilor asumate si
in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, normelor interne specifice institutiei si
prevederilor documentelor intocmite in unitate pe linia accesului, pazei umane.
(2) Paza obiectivului (institutiei) se organizeaza si se executa pe baza planului de paza, intocmit de
beneficiar de comun acord cu reprezentantul prestatorului, fara a se schimba datele incluse in
documentatia de achizitie, se avizeaza de conducatorul prestatorului si se aproba de Conducătorul
institutiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3) Locurile de dispunere a posturilor de paza sunt stabilite de reprezentantul institutiei impreuna
cu reprezentantul prestatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, fiind stipulate
in planul de paza.
9.3. Prestatorul actioneaza pentru apararea integritatii obiectivului mijloacele din dotare, in
conditiile legii.
9.4. Prestatorul ia in primire pe baza de proces-verbal, intretine si mentine in stare de functionare
bunurile cu starea de fixatie si utilitatile aferente, pentru a fi folosite exclusiv in executarea
serviciului de paza.
9.5. Prestatorul asigura efectivele de personal necesare, conform caietului de sarcini, pentru
executarea pazei la obiectivele stabilite prin Contract.
9.6. Prestatorul inlocuieste personalul indisponibil cu personal autorizat; in acest sens prestatorul va
avea o rezerva de personal autorizat de cel putin 10% din numarul personalului care executa
serviciul.
9.7. (1) Personalul de paza asigurat de prestator este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle
ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor
incredintate.
(2) Pe timpul executarii serviciului, agentii de paza se subordoneaza sefului de tura.
9.8. In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni accesul
neautorizat in perimetrul pazit;
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure
integritatea acestora;
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile
interne, pe baza de act de identitate;
d) sa anunte in cel mai scurt timp seful sau ierarhic si conducerea institutiei beneficiare despre
producerea oricarui eveniment pe timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
e) sa pastreze secretul de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si
informatii sau in cazul in care intra accidental in posesia unor astfel de date;
f) sa nu se prezinte la serviciu in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor
sau a medicamentelor psihotrope si sa nu consume bauturi alcoolice ori substante psihotrope in
timpul serviciului;
g) sa procedeze conform prevederilor planului de paza in situatii deosebite: atac asupra obiectivului,
incendii, dezastre, avarii diverse etc.;
9.9. Prestatorul ia masuri de limitare a pierderilor cauzate in cazul producerii unor evenimente
deosebite si anunta de indata conducerea institutiei beneficiare.
9.10. Prestatorul rezolva in timpul cel mai scurt eventualele evenimente petrecute in obiectiv din
vina agentilor sai ori din alte cauze si participa la limitarea acestora.
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9.11. Prestatorul asigura tehnica/mijloacele tehnice, materialele si echipamentele necesare
executarii serviciului de paza, conform prevederilor caietului de sarcini.
9.12. Personalul de paza are obligatia de a purta in timpul serviciului, la vedere, insemnele firmei
de paza.
9.13. Prestatorul asigura mijloacele de comunicatii personalului pazei.
9.14. Prestatorul executa instructajul privind respectarea de catre personalul propriu a normelor
legale privind sanatatea si securitatea in munca, protectia mediului si a celor de P.S.I., a normelor
de ordine interioara stabilite de comun acord cu Conducătorul institutiei beneficiare a serviciilor,
precum si a dispozitiilor legale privind apararea secretului de serviciu si suporta consecintele
nerespectarii acestora.
9.15. Prestatorul raspunde de respectarea regulilor de acces in institutie, stabilite de Conducătorul
institutiei beneficiare, pentru personalul si mijloacele de transport.
9.16. (1) Prestatorul raspunde, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru prejudiciile institutiei
prin neindeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentul contract.
(2) Constatarea si evaluarea unei pagube produse institutiei beneficiare se fac de catre o comisie
mixta formata din reprezentanti ai achizitorului si ai prestatorului.
(3) Despagubirile in cazul accidentelor de munca cu privire la angajatii prestatorului, se suporta de
catre prestator, numai daca se constata vina exclusiva a acestuia in indeplinirea obligatiilor de
serviciu.
9.17. Predarea-primirea serviciului de paza, inclusiv a obiectivelor din zona de responsabilitate a
fiecarui post, se face pe baza de proces-verbal intocmit in registrul de predare - primire.
9.18. Deschiderea si inchiderea magaziilor, a depozitelor, atelierelor etc. din cadrul institutiei se fac
numai in prezenta persoanelor care au in responsabilitate incintele/perimetrele in cauza,
consemnandu-se despre aceasta intr-un document destinat acestui scop.
9.19. Prestatorul inlocuieste agentul de paza aflat in serviciu in cazul in care, din diferite motive,
acesta devine indisponibil, prin seful de tura, cu agentul/agentii de paza disponibili, pana la sosirea
in institutie a unui alt agent aflat in repaus, care, in mod obligatoriu, va face parte din personalul
destinat acestei activitati; inlocuirea agentilor de paza aflati in serviciu se va face si la cererea
reprezentantului institutiei pentru motive temeinice.
9.20. Prestatorul restituie in totalitate si in buna stare de utilizare/functionare bunurile puse la
dispozitie de catre institutia beneficiara; eventualele lipsuri se completeaza, cu acordul
beneficiarului, cu bunuri noi de acelasi gen sau se platesc la valoarea de inlocuire.
9.21. Prestatorul are obligatia de a anunta autoritatea contractanta, in scris, despre imposibilitatea
indeplinirii/continuarii contractului, din orice cauze, cu cel putin 15 zile lucratoare inainte; obligatia
nu subzista in caz de forta majora.
9.3 Serviciile vor fi prestate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, caietul de sarcini,
normele interne specifice institutiei si cu prevederile documentelor intocmite pe linia pazei umane.
Capitolul X - Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul pune la dispozitia prestatorului informatiile pe care acesta le-a cerut pentru
fundamentarea propunerii tehnice si care sunt necesare indeplinirii contractului.
10.2. Achizitorul, executa periodic controale privind modul de efectuare a serviciului de paza de
catre prestator, stabilind masurile care se impun, in functie de constatarile facute.
10.3. Achizitorul efectueaza plata serviciilor prestate, conform prevederilor cap. XII.
10.4. (1) Achizitorul pune la dispozitia prestatorului, la cererea acestuia si cu respectarea actelor
normative in vigoare, pe baza de proces-verbal, facilitatile, spatiile si bunurile aflate in starea de
fixatie si utilitatile aferente, pentru a fi folosite exclusiv in executarea serviciului de paza.
(2) Achizitorul asigura gratuit utilitatile, dupa caz, apa, energie electrica, gaze, agent termic, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
10.5. (1) Achizitorul stabileste persoanele care efectueaza verificarea pazei si obiectivele acestei
verificari si le comunica prestatorului.
(2) Achizitorul nominalizeaza responsabilul de contract care monitorizeaza permanent derularea
contractului si asigura contactul nemijlocit intre institutia beneficiara si prestator.
10.6. (1) Achizitorul consemneaza in registrul de control rezultatele fiecarui control executat.
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(2) Achizitorul comunica prestatorului, in scris, neregulile constatate cu privire la modul de
efectuare a pazei, in maximum 48 de ore de la constatarea acestora, in vederea luarii masurilor de
remediere a neregulilor.
10.7. Achizitorul stabileste reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit.
Capitolul XI - Verificari
11.1. Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea cu prevederile din caietul de sarcini.
11.2. Controlul modului de executare a pazei se face de catre persoane anume desemnate de catre
conducatorul prestatorului.
Capitolul XII - Modalitati de plata
12.1. Plata contravalorii serviciilor prestate se face de achizitor, prin ordin de plata, pe baza
urmatoarelor documente:
- factura fiscala, in original, emisa de prestator;
- procesul - verbal din care sa rezulte serviciile prestate si numarul de ore aferente;
12.2. Plata se face in termen de 30 de zile de la primirea documentelor prevazute la clauza
precedenta.
12.3. Prestatorul intocmeste si inainteaza achizitorului, in primele 5 zile lucratoare ale lunii,
documentele justificative pentru plata serviciilor prestate in luna precedenta. Pentru prestatia
efectuata in ultima luna, documentele justificative se inainteaza in maximum 5 zile de la finalizarea
prestatiilor.
Capitolul XIII - Revizuirea pretului contractului
13.1. Prețul fără TVA/oră se poate modifica în cazul modificării salariului minim brut pe economie
în baza aunui act normativ și se va efectua în urma solicitării scrise a prestatorului în care va preciza
actul normativ de modificare a salariului minim brut pe țară garantat și noul preț ce va fi calculat
conform următoarei formule de actualizare:
Pua = CSi x (SN/SV) + CP, unde:
Pua = prețul unitar actualizat;
CSi = Componenta salarială inițială (la data limită de depunere a ofertelor);
SN = salariul minim pe economie la data solicitării de actualizare a prețului;
SV = salariul minim pe economie la data limită de depunere a ofertelor;
CP constanta declarată în propunerea financiară (alte cheltuieli + profit).
Prețul contractului se poate modifica în funcție de modificările actelor normative incidente
în materie cu impact direct în tariful prestației.
Capitolul XIV - Amendamente
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului în condițiile prevăzute de dispozitiile Legii 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare și ale HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu
prevederile prezentului Contract și fără a afecta caracterul său general ori condiţiile de atribuire,
prin act adiţional sau prin intermediul notificărilor/instrucțiunilor/ dispozițiilor emise de Achizitor și
confirmate de primire de către Prestator.
14.2 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
Capitolul XV - Raspunderea contractuala
15.1 În cazul în care, prestatorul nu își îndeplinește la termen obligațiile asumate prin contract sau le
îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală
penalizatoare prevăzută la art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și
penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea
serviciilor neprestate sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de
valoarea contractului.
15.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii în
termenul prevăzut în prezentul contract, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale
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penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din Legea
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor
sume de bani rezulând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități
contractante, dar nu mai mult decat valoarea contractului.
Capitolul XVI - Rezilierea contractului
16.1. Nerespectarea de catre una dintre parti, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin
prezentul contract, da dreptul celeilalte parti de a rezilia contractul si de a pretinde plata de daune interese, al caror cuantum se va stabili in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila.
16.2. Rezilierea va opera de plin drept la expirarea unui termen de 10 zile de la transmiterea
notificarii scrise de catreuna dintre parti, daca cealalta parte nu-si indeplinesteobligatiile asumate in
acest termen, iar cu privire la plata daunelor interese, prezentul contract constituie titlu executoriu.
16.3- Achizitorul sau Prestatorul are dreptul de a anula oricand contractul, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta da faliment sau este insolvabil, cu
conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru achizitor sau prestator.
16.4- Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Capitolul XVII – Cesiunea
17.1. Părţile contractante au obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin
contract. Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract cu acordul scris al
celeilalte părţi contractante, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum
au fost stipulate şi asumate iniţial.
Capitolul XVIII - Forta majora
18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2. Forta majora absolva partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca si o dovedeste in conditiile legii. Forta
majora se va notifica si dovedi in termen de 5 zile de la aparitia ei, cu documente oficiale, emise de
autoritatile competente.
18.4. Indeplinirea contractului se suspenda in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte are dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
18.6. Nu se asimileaza fortei majore:
a) greva angajatilor prestatorului;
b) greva angajatilor operatorilor economici care asigurau transportul la si de la locul de executare a
serviciului;
c) defectarea, sub orice forma, a mijloacelor de transport la si de la locul de executare a serviciului
(se accepta cea survenita ca urmare a unor accidente de circulatie produse pe timpul deplasarii
spre/dinspre locul de executare a serviciului);
d) indisponibilitatea, pe orice motive, a mai putin de 50% din personalul care executa serviciul;
e) restructurarea sau reducerea de personal ale prestatorului.
Capitolul XIX - Solutionarea litigiilor
19.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere care se poate ivi intre ei in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2. In cazul in care, dupa 15 de zile de la inceperea tratativelor, achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, partile pot apela la instantele
judecatoresti.
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Capitolul XX - Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal
20.1 Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în
vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.
20.2 Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor
informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor
legale aplicabile.
Capitolul XXI - Limba care guverneaza contractul
21.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
Capitolul XXII - Comunicari
22.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris la adresele prevazute la cap. I.
22.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
22.3. Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme: scrisoare prin posta cu
confirmare de primire, e-mail sau fax. In situatia e-mail-urilor, acestea se considera primate in
prima zi lucratoare dupa trimitere.
Capitolul XXIII - Legea aplicabila contractului
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Drept pentru care, părţile au înteles să încheie prezentul
.........................................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR,

PRESTATOR,

Pag 37 din 37

contract

azi,

