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CAIET DE SARCINI
PROCEDURA DE ACHIZITIN PUBLICA PRIN:

PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE

ACHIZITIE SERVICII PAZA

coD cPV 79713000-s

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si constituie ansamblul

cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-economica, de

catre fiecare ofertant.

Criteriul de evaluare a ofefielor este, pretul cel mai scazut ", in conditiile

indeplinirii tuturor specifi catiilor tehnice.

Beneficiar: Spitalul Municipal Urziceni

l.Obiectul contractului : Prestare ,,Servicii de paza,monitoizare si interventie

rapida,servicii de patrulare si stationare (cod CPV 79713000-5), pentru obiectivul

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI, STRADA TEILOR, NR.39, MI.INICIPruL
URZICENI, JUDETUL IALOMITA.

II.Descrierea serviciului:

Ec lanus



-

Autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii pentru asigurarea pazei
obiectivului si bunurilor materiale precum si protectia personalului medical din
imobilul situat in St.ada Teilor, ru'.39, Urziceni, Judetul Ialomita, do.zposturi de paza,
astfel:

-Postul nr. r-poarta spitar-post fix asigurat 24 ore/zi

-Postul ru"2-CPU- ,post mobil asigurat 24 orelzicu respectarea prevederilor
legii nr Totalul de ore prestate la obiectir,ul sus-mentionat pentru o perioada de g luni
de zile (u'a5'2022-31'12.2022),ur posibilitate de prelungire prin act aditional panala
30.04.2023)pentru ambele posturi este de : 11.760 ore.

' 33312003' a H'G' nr' 301 I 2012 cu modificarile si completarile ulterioare.



Totalul de ore prestate la obiectivul sus-mentionat pentru o perioada de 8 luni de zile
(01.05.2022-31.12.2022),cu posibilitate de prelungire prin act aditional pana Ia

30.04.2023)pentru ambele posruri esre de : 1t.760 ore.

Ill. Durata contractului: Durata contractului este de 8 luni, incepand cu data de

01.05.2022 pana la 3 I . t2.2022.

IV.obligatii minimale obligatorii soricitate ofertantilor:
a) Paza va fi asigurata de cahe societati specializate in serviciul de pazasi protectie,

avand ca obiect de activitate paza obiectivului. bunurilor sau valorilor, in conditii
de maxima siguranta a acestora, precum si protectia personalului medical.

b) Societatile de paza trebuie sa fie constituite si sa functioneze potrivit legislatiei in
domeniu, in vigoare, avandu-se in vedere faptul ca prestarea serviciilor solicitate este

rezerata unei anumite profesii in confonnitate cu dispozitiile legii nr. 333/ 2OO3

privind paza obrectivelor, bunurilor , valorilor si protectia persoanelor, cu toate

modifi carile ulterioare ;

c) Ofertantii vor detine si prezenta licenta penhu desfasurarea activitatilor de paza,

eliberata de IGP cu avizul Serviciului Rornan de lnformatii conform legii 333/ 2003,
valabila la data deschiderii ofertelor;

d) Oryanizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de

paza de catre personalul propriu al prestatorului de servicii;

e) Respectarea prevederilor legale a normelor de protectia muncii, p.s.I. si

protectia medi ului

f) firma prestatoare trebuie sa faca dovada unei stabilitati financiare pe ultimii trei
ani si sa nu aiba datorii la bugetul de stat

g) sa dispuna pefinanent de personal necesar si mijloace pentru dotarea posturilor;
h) sa faca dovada prin extras Revisal ca dispune de un numar de minim g
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agenti de securitate ,cu atestat ,pentru zona lJrziceni ,cu contract de munca,la

data depunerii ofertei

i)echipa de interventie proprie(nu se accepta subcontractanti),cu auto

propriu(A SB PREZENTA ANEXA 1B+ACTELE MASINII)

h)seful de obiectiv sa aiba domiciliul in Municipiul Urziceni ,studii

medii(diploma de bacalaureat) si atestat de securitate.

j)patrulare de catre echipajul de interventie si stationare la anumite intervale

orare.

k)monitorizare prin sistemul fir alarma de catre dispecerat propriu.

V.Clauze contractuale obligatorii

5. l.Obligatii minimale ale prestatorului:

- acordare de sprijin in intocmirea planurilor de paza care sa cuprinda si avizarea

planurilor de catre politie.

- asigurarea personalului de paza cu atestat, dotat conform planului de paza si

in conformitate cu programul solicitat de beneficiar;

- cunoasterea punctelor critice ale dispozitivului de paza;

- interventia in cazvtt de necesitato, cu echipe specializate, echipe de interventie

proprie si auto ,in cel mai scurt tirnp si informarea daca este cazul a organelor

competente (politiejandarmerie, salvare, pompieri, etc),

- controlul posturilor de paza in mod planificat si inopinant, cu persoana

nominalizata, cu domiciliul in Municipiul Urziceni, prestatorul se obliga sa se

asigure aa personalul de paza este prezent la obiectiv si exercita in mod activ

obligatia de paza si supraveghere si isi respecta toate obligatiile in conditiile si la

termenele stabilite prin contract, executand controale de zi si de noapte asupra

modului in care personalul propriu isi executa serviciul si va lua masuri imediate de

remediere a neajunsurilor constatate,

- in nici-o situatie prestatorul nu va invoca ca un agent de paza a fost numit/angajat



de putin timp pentlu a justifica neindeplinirea oricarei obligatii asumate prin
contract; prestatorul raspunde in conditiile codului civil pentru pagubele cauzate

beneficiarului din culpa dovedita a angajatilor proprii;

- prestatorul va lua masuri impotliva prepusilor sai pentru orice fapte sau omisiuni
de natura sa influenteze negative in indeplinirea atributiilor agentilo r de paza.

- prestatorul garanteaza ca nici un agent de paza nu va parasi posful si ca nu se va

afla sub influenta alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului si nici nu va

aduce si/sau avea bauturi alcoolice asupra lui sau in post;

- parasirea repetata de cah'e agentii de pazaa posnrrilor pe timpul serviciului de paza

sau nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele, precum si

incalcarea repetata a consemnelor particulare si generale constituie incalcare grava a

obligatiilor conffactuale de catre prestator si indreptateste beneficiarul Ia denuntarea

unilaterala si imediata a contractului incheiat,cu conditia demonstrarii de catre

beneficiar a faptelor reclamate.

- prestatorul se obliga sa permita controlul reprezentantilor desemnati ai

beneficiarului asupra modului in care isi desfasoara activitatea de paza cat si la

spatiile in care agentii isi depoziteazaefectele personale. De asemenea, prestatorul se

obliga sa nu aduca prejudicii spatiilor si echipamentelor primite in folosinta pentru

agentii de paza.

-intocmirea unui registru de evidenta in care sa fie mentionate zilnic,intrarea

persoanelor si a mijloacelor de transport;

-sa respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare privind paza obiectivelor,

protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum si protectia mediului;
- respectarea regulamentului de ordine interioara a Spitalului Municipal Urziceni cat

si a altor dispozitii date de conducatorul acestuia;

- prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a prestarii

necorespunzatoare a serviciului si nerespectarea consemnelor posfului. Evaluarea



pagubelor se va face de cat'e prestator si beneficiar

- instruirea personalului de paza rcvine prestatorului

prin reprezentatli lor legali;

precum si raspu nderea care
rezultadin nerespectarea prevederilor legale;

- va supotta sanctiunile aplicate pentru culpa proprie, in urma contr-oalelor

organelor abilitate;

- sa garanteze pasfi'area secretului profesional privitor la datele legate de activitatea
benef iciarului;

- la sfarsitul programului de lucru agentul d,e paza care a efecfuat seryici ul de paza

taporteaza eveni mentele petrecute in timpul serviciului, dispecerafului societatii de
paza' Prestatorul va prezenta o informare centralizata a evenimentelor din obiectiv
reprezentantului numit al benefi ciarului

S.2.Obligatii minimale ale agentilor de paza:

- sa poarte costumul convenit si sa detina echi pamenful din dotare enumerat mai jos;
- sa asigure paza si apararea integritatii tuturor bunurilor si valorilor aflate in
interiorul obiectivului ;

- sa permita accesul persoanelor in obiectiv, numai in conformitate cu
reglementarile legale si cu dispozitiile inteme in contextul epidemiologic.Copii
sau persoanele cu dizabilitati vor putea fi insotite de un singur apartinator pentru
consultatii in CPU sau AMBULATORIU DE SPECIALITATE.h cazvlpacientilor
internati cal'e necesita insotitor permanent,apartinatorul tr.ebuie sa comple teze o
cerere tip(anexa nr.3 la Procedura PO-DM-O3) si sa faca dovada vaccinarii cu
schema completa impotriva SARS-CoV-2 sau sa prezinte un test RT-pCR
negativ,efectuat cu maxim 48 de ore .

- sa Iegitimeze toate persoanele care intra in institutie si sa le noteze in regishul de
evidenta;

- sa informeze beneficiarul, in mod opetativ, despre abaterile ce pun in pericol



siguranta obiectivului pazit, savarsite de salarjatii acesfuia in respectir,ul obiectiv;
- sa asigure asistenta si interventia in timp util prin echipaje specializate de
interventie, in conformitate cu prevederire pranurui de paza;
- sa pasfieze secretul profesional asupra datelor si informatiilor de care a luat
cunostinta cu ocazia indeplinirii atributiilor de serviciu;
- sa raspunda material si sa despagubeasca beneficiarul pentru bunurile sustrase,
evidentiate in evidentele contabile, daca din cercetarile efectuate de o comisie mixta
prestator - beneficiar sau de cafi'e organele de urmarire penala se va dovedi vinovatia
agentilor de paza;

- plata prejudiciului se va face de catre prestator, in baza procesului - verbal,
incheiat de catre comisia mixta, semnat de reprezentantii ambelor parti sau pe baza
de titlu executoriu;

- sa instruiasca personalul propriu in conformitate cu dispozitiile care
reglementeaza Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 3 lg/ 2006 si conform
prevederilor Legii nr.30712006 privind apararea impotriva incendiilor si sa raspunda
pentru accidentele de munca ale angajatilor sai, sulenite in timpul efectuarii
programului de lucru.

- pentru fiecare post devv'lru 'wv.,rs PUSI ue paza, se va lntocml un raport de activitate zilnic in care se
vor consemna evenimentele produse precum si predarea-primirea serviciului, pe

paza, VA intocmi

baza tapoartelor zilnice de activitate ale posturilor d,e paza,seful de obiectiv va
intocmi un raport lunar pentru intreaga activitate de paza la obiectivele stabilite,
rapoft ca'e va fi transmis oficial si beneficiarului serviciilor;
- obligatoriu,sa poarte unifotma pe toata durata indeplinirii serviciului, un ecuson de
identificare cu nume,prenulne si denumire prestator;

-sa execute orice alte sarcini suplimentare din cadrul obiectivului pazit,in situatia in
care pe parcursul derularii contractului, analizele de risc la securitat e fizicaefectuate
pentru acel obiectiv le impun;

de
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- sa nu permita desfasurarea in obiectivel e pazite a comertului ilegal, actelor de

cersetorie, huliganism si vandalism;

-sa nu permita accesul in spital al reprezentantilor mass-media,fara acordul

reprezentantului conduceri i spitalului ;

- sa manifeste grija in pastrarea si evidenta bunurilor, mijloacelor si materialelor

puse la dispozitia sa de cah'e beneficiar, in scopul executarii normale a serviciilor de

paza si protectie;

- sa-i instiinteze de indata pe sefii ierarhici despre producerea oricarui eveniment in
timpul exercitar:ii serviciului si despre masurile luate, acestea fiind aduse in regim de

ul8enta la cunostinta factorilor de conducere a obiectir,ului;

- sa sesizeze politia despre faptele de natura sa prejudicieze patrimoniul

beneficiarului si sa dea concursul la prinderea infractorilor si recuperarea bunurilor
si valorilor;

- sa rapoteze in pelmanenta factorilor carora le este subordonat evenimentele legate

de indeplinirea obligatiilor de serviciu,

' tn Qaz de avarii la instalatii, conducte, combustibili sau substante chimice, Ia

retelele electrice etc si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca

pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si

sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimenfului;

- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor,Lr4Durr ue Dr.ll|Btrrs sr oe salvare a persoanelor, a

bunurilor si a valorilor, sa sesizeze organele abilitate in vederea interventiei echipei

de pompieri si sa anunte conducerea unitatii si politia;

- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si

valorilor in caz de dezasfle ;

- sa sesizeze Politia in legatura cu orice fapta de natura

unitatii si sa-si dea concursul la indeplinirea rnisiunilor

prinderea infractorilor;

a prejudicia patrimoniul

ce revin politiei pentru



- sa nu paraseasca sub nicl un motiv postul, decat in conditii strict prevazute pentru

aceasta in planul de paza;

- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume

astfel de bauturi in timpul serviciului;

- sa respecte intocmai regulile inteme specifice obiectivului pe care il deserueste;

- sa coopereze in pelmanenta cu factorii desemnati de conducerea beneficiarului in
scopul unei bune desfaurari a activitatii de paza;

- sa verifice la terminarea programului sistemul de lnchidere: ferestre, usi birouri,
magazli

- sa nu parasoasca perimetrul postului inaintea sosirii schimbului;

- sa nu intreprinda actiuni fara legatura cu executarea serviciulu;.

- sa nu incredinteze rnijloacele din dotare altor persoane;

- sa respecte programul de vizitaheglementarile in vigoare in functie de contextul
epidemiologic ,

- sa limiteze infl'area auto in incinta curtii spitalului si a apartinatorilor in spital;
- sa interzica parcarea tuturor masinilor in parcarea din fata Cpu,aceasta fiind
destinata exclusiv pentru Ambulanta,smurd si Serviciile de interventie.

5.3.Obligatiile beneficiarului

- sa intocrneasca cu sprijinul prestatorului Planul de paza si sa urmareasca avizarea

acestuia de catre organele de politie competente,

- sa ia masuri pentru asigurarea corespunzatoare a sistemelor de inchidere si sigilare
la tenninarea prograrnului de lucru a spatiilor si incaperilor in care se pastreaza

valori;

- in cazul producerii unui eveniment, sa desemneze un reprezentant care sa participe
la cercetarea la fata locului impreuna cu organele de politie si reprezentanful

prestatonrlui;

9



-sa anunte in timp util prestatorul asupra oricaror actiuni sau activitati ale

beneficiarului ori organizate de terti ln perimetrul obiectivelor incredintate .

VI. Modalitati de plata

- plata se va tace in terrnen de 60 zile de la primirea facturii de la prestator;.

-facturile vor fi intocmite pana pe data de l0 ale lunii urmatoare prestarii serviciilor

si insotite la plata de urmatoarele documente:

o foaie colectiva de prezenta intocmita de prestator penffu orele prestate/obiectiv in

luna precedenta, vtzata de conducatorul obiectivului;

-ocentralizator care sa cuprinda nr. de ore prestate efectiv la fiecare post de pazasi

care va {r vtzat obligatoriu de catre persoana desemnata de unitate din cadrul

obiectivului respectiv, sa unnareasca derularea contracfului de prua.

Vll.Prezentarea ofertei :

- specificatii tehnice minime obligatorii pentru elaborarea propunerii tehnice privind

asigurarea serviciilor de paza,monitorizare si interventie rapida,servicii de patrulare

si stationare pentru obiectivului SPITALIJLLII MUNICIPAL URZICENI,strada

Teilor,nr.39.

- se vor respecta prevederile Legii nr. 333 I 2003 privind paza obiectivelor,

bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare

- la intocmirea propunerii tehnice se va face referire cel putin la urmatoarele aspecte:

- serviciile de paza se vor executata in conformitate cu urmatoarele precizari :

oconsemnul general al posturilor si obligatiile personalului de paza, respectarea

disciplinei muncii, a N.T.S.M. i P.5.1. pentru obiectivele beneficar ului, conforn cu

legislatia in vigoare.

Atributiile sefului de obiectiv
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Dotarea personalului de paza, cu:

- uniforma de serviciu corespunzatoare anotimpului;

- baston de cauciuc, port baston;

- spray cu gaze iritant - lacnmogene, port spray,

- telefoane rnobile penflu cele doua posturi de paza;

-.port carnet;

- mijloace specifice de protectie cu caracter individual;

- documetrte specifice necesare executarii evidentei serviciului de paza.

Prevederi ale planului de paza2

- modul cle actiune, legatura si cooperarea cu alte organe care au sarcini de a
conhibui la paza si securitatea obiectivului si bunurilor acesfuia;

- reglementarea accesului;

-masuri penfl'u asigurarea depozitarii valorilor monetare sau a altor valori deosebite;

- modul de actiune in diferite situatii;

- cooperal'ea cu alte forte participante la interventie;

- prestatorul va t'especta Legea nr.31912006 privind securitatea si sanatatea in

munca si normele de aplicare ale acesteia, Legea w.307 I 2006 privind apararea

impotriva incendiil or.

Modul de prezentare a propunerii tehnice :

1. descrierea detaliata a serviciilor de paza ce urneaza a fi prestate si a personalului

ce unneaza a fi alocat penh'u efectuarea prestatiilor. Ofertanftrl are obligatia de a face

dovada conformitatii serviciilor de paza cu cerintele prevazute in prezentul Caiet de

sarcini.

2. lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de paza a obiectivului;

. Modul de prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financial'a-va fi elaborata astfel incat sa se evidentieze toate costurile

suportate de catre ofertant-se va anexa antecalculatia propunerii financiare.
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Pretul se va evidentia in lei,sub forma de tarif/or alagent.

Propunerea tehnica tlebuie sa corespunda tuturor cerintelor prevazute in caietul
de sarcini si trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de intreaga documentatie
enumerata in prezentul caiet de sarcini-tn caz contrar fiind exclusa ca neconforma.

Proputtet'ea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor disponibile
pentru indeplinirea contracfului de servicii necesar a fi atribuit.
Critenul de atribuir.e

-Pretul cel mai scazut

oferta Va l'i valabila pe o perioada de 90 zile de la termenul limita de primire a
ofertei.

REFERE N T.C OM P. A C H IZ ITII
ILIESC]I.J DAN IELA
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