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NR. înregistrare 2097/15.04.2016 

 

Se aprobă                                                                              

Director General, 

Conf. Univ. Dr. Mirelle Carmen Radoi 

 

 

Director Economic 

   Mircea Catalin 

 

 

Invitaţie de participare  

privind încheierea unui  

Contract de prestări servicii de pază şi protecţie a obiectivelor împotriva 

efracţiei, sustragerii de bunuri materiale 

 

 

1. Date de identificare ale autorităţii contractante: Biblioteca Centrală 

Universitară „Carol I” cu sediul în Bucureşti, str. Boteanu nr.1, sector 1, cod poştal 

010027 vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră  tehnico-financiară în vederea 

încheierii unui Contract de prestări servicii de pază şi protecţie a obiectivelor 

împotriva efracţiei, sustragerii de bunuri materiale, cod CPV – 79713000–5.  

 

2. Serviciile ce urmează a fi prestate şi care vor face obiectul contractului de 

servicii de pază sunt prevăzute în Caietul de Sarcini anexat prezentei invitaţii – parte 

integrantă din documentaţia de atribuire. 

 

3. Durata estimata de prestare a serviciilor: 01 mai 2016 – 31 decembrie 2016. 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a prelungi contractul, cu acordul 

părţilor, prin incheirea unui Act adiţional in acest sens, cu cel mult 4 luni, în 

baza art. 6 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completatările 

ulterioare. 

 

4. Criterii de calificare şi selecţie: 

A. Condiţii referitoare la contract, depozite valorice şi garanţii solicitate: 

Se solicită: 

 

1. GARANŢIE DE PARTICIPARE 

Cuantumul garantiei de participare (1%) este de 2.790,00 lei.IMM-urile (facand dovada in 

acest sens prin prezentarea declaratiei privind incadrarea in categoria IMM, beneficiaza de 
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reducerea cu 50% prevazuta de art.16 alin(2) din Legea 346/2004. Perioada de valabilitate 

agarantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 

Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86,alin (1) din HG nr 

925/2006  cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta pentru garantia de 

participare depusa în valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de 

depunere a ofertelor cu 5 zile. Cont pentru depunere garantie participare al autorităţii 

contractante: RO87TREZ7015005XXX000185, deschis la Trezoreria Sect 1.  

Mod de prezentare – dovada constituirii garanţiei / instrumentul de garantare se 

prezintă în original si la vedere (separat de oferta si documentele de calificare) la sediul 

autoritatii contractante pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, iar o foto-

copie cu menţiunea “conform cu originalul” a acesteia se va depune odata cu oferta si 

documentele de calificare. 

 În cazul depunerii de oferte în asociere, in mod obligatoriu garantia de participare 

trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze expres ca acopera în mod solidar 

toti membrii grupului de operatori economici. 

 

2.  GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE     

Cuantumul garantiei de bună execuţie: 10% (5% pentru IMM) din valoarea fara TVA a 

contractelor subsecvente. 

Modalitatea de constituire: Printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o 

societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. 

Documentul se prezinta in original. Garantia de buna executie se poate constitui si prin 

retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are 

obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiii contactante la 

Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent. Pe parcursul indeplinirii 

contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri 

succesive din sumele datorate si cuvenite contractului pana la concurenta sumei stabilite 

drept garantie de buna executie in Documentatia de atribuire. 

Note:  

1. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:  

a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în 

conformitate cu contractul garantat; sau  

b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza 

declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  

2. Este recomandabil ca garanţia de participare  sa fie emisa de catre o banca care sa 

aiba corespondent in Romania.                                                                                                                                                     

                                                                       

B. Situaţia personală a ofertantului:  

 

 Toate documentele întocmite / emise de către ofertant cu scopul participării la 

procedura iniţiată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se vor prezenta în 

original. Celelalte documente se pot depune în oricare dintre formele: original, copie 

legalizata, copie lizibila cu mentiunea “copie conform cu originalul”. 

1.  Se solicită: Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă conform 

ordinului ANRMAP 314/2010, Modalitate de indeplinire: Declaraţie pe proprie 

răspundere semnată de reprezentantul legal (formularul nr. 2 din Secţiunea Formulare). 

1.  Se solicită: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 

nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, Modalitatea de îndeplinire: 

Declaraţie pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal. (formularul nr. 3 din 

Secţiunea Formulare). 
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 Ofertantul nu trebuie să  fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre 

definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi 

criminale.  

 Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura prezentă 

aplicată pentru atribuirea contractului. 

 Conform prevederilor art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 

şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare: În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia 

personală a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în 

mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de 

natura celor prevăzute la alin. (1). în ceea ce priveşte cazurile menţionate la 

art. 180, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi 

ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, 

inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de 

reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul.. 

2. Se solicită: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 

cu modificările şi completările ulterioare, Modalitatea de îndeplinire: Declaraţie pe 

proprie răspundere semnată de reprezentantul legal. (formularul nr. 4 din Secţiunea 

Formulare). 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, 

Cerinţele referitoare la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat 

sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici 

prezintă înlesniri la plată de genul eşalonărilor sau compensărilor, aprobate de 

către  organele competente în domeniu. Raportarea se va face la inexistenţa 

datoriilor faţă de bugetul general consolidat, la o dată corelată cu termenul legal 

al scadenţei de plată. 

3. Se solicită: Prezentarea certificatelor fiscal din care sa reiasa lipsa datoriilor : 

- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de 

Directia Generala a Finantelor Publice din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii 

scadente la Bugetul general consolidat în luna anterioara celei în care este prevazut 

termenul limita de depunere a ofertelor;  

- Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de 

specialitate din cadrul Primariilor în a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa 

reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la bugetul local în luna anterioara celei în care 

este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 

 

4. Se solicita: Cazier fiscal in termenul de valabilitate din care sa reiasa ca ofertantul nu 

are sanctiuni fiscale pana la  termenul limita de depunere a ofertelor. 

5. Se solicita:  Cazier judiciar in termenul de valabilitate  din care sa reiasa ca ofertantul 

nu are antecedente penale pana la  termenul limita de depunere a ofertelor. 

 

 Documentele se pot depune în oricare dintre formele: original, copie legalizată, 

copie lizibilă cu menţiunea  “copie conform cu originalul”. 

 

 



 
 

4/13  

Notă 

În cazul în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea 

situatiilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie 

raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.  

 

6. Se solicită: Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1 

din OUG 

nr. 34/2006, Pentru această declaratie, persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante definite conform art. 3 lit.s 
2
 din OUG nr.34/2006  sunt 

următoarele: Mirelle Carmen Rădoi, Mircea Florin Cătălin, Mihai Stratina, Marin 

Preoteasa, Gana Vanghele, Edu Valentin, Adriana Dobre (formularul nr. 5 din 

Secţiunea Formulare).  

Notă: In cazul unei asocieri de operatori economici, se vor prezenta documente pentru 

fiecare din membrii asocierii. In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia 

privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant in parte. In 

cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi 

prezentata de fiecare tert sustinator.tea de îndeplinire 

 Documentele solicitate la punctul A trebuie să fie valabil la data limită de 

depunere a ofertelor. 

 

C. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale  

 Documentul/docmentele se poate depune în oricare dintre formele: original, copie 

legalizată, copie lizibilă cu menţiunea  “copie conform cu originalul”. 

Se solicită: 

1. Prezentarea Certificatului constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de 

activitate, reprezentanţii legali al respectivului operator economic.  

Persoane fizice romane: Documente edificatoare, care sa dovedeasca forma de 

înregistrare ca persoana fizica şi, după caz, forma de atestare ori apartenenţa din punct 

de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prezentate în 

original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. 

Informaţiile cuprinse în aceste documente trebuie să fie reale/actuale la data limită de 

depunere a ofertelor.  

Persoane juridice /fizice straine: Documente din care să reiasă forma de înregistrare / 

atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile 

din ţara în care este stabilit, prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu 

menţiunea „conform cu originalul”. Documentele vor fi transmise în limba în care au 

fost emise, însotite de o traducere autorizată a acestora în limba română.  

 Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale şi actuale la data 

limită de depunere a ofertelor. Operatorii economici pot prezenta certificatul 

constatator emis de catre ONRC in forma electronica 

2. Licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform 

Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, si protectia persoanelor, 

si a HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333 / 

2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,respectiv:  

- licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Române, conform 

art. 19, aliniatul (2) din Legea 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- dispecerat zonal autorizat de monitorizare a alarmelor si interventie prin personal 

specializat conform articolului 33 din Legea 333/2003 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

3. Administratorul societăţii specializate de pază şi protecţie trebuie să deţină şi să 

prezinte avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a 
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Municipiului  Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea 

respectivă; 

4. Administratorul societatii, precum si seful de obiectiv, trebuie se detina şi să prezinte 

certificatul de absolvire pentru cursul de "Manager de Securitate"; 

5. Să deţină şi să prezinte certifcatul de absolvire pentru dispeceri autorizati;  

6. Dovezi de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 

7. Poliţă de asigurare a bunurilor de minim 900.000 lei.  

 Documentele solicitate la punctul B trebuie să fie valabil(e) la data limită de 

depunere a ofertelor. 

 

C. Capacitatea economică şi financiară.  

Se solicită: 

 Toate documentele întocmite / emise de către ofertant cu scopul participării la 

procedura iniţiată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se vor prezenta în 

original. 

Se solicită: 
1. Fişă de informaţii generale din care sa reiasă cifra de afaceri globală pe ultimii 

trei ani (2013, 2014, 2015). (formularul nr. 6 din Secţiunea Formulare). Pentru 
a evita riscul neîndeplinirii obiectivelor contractului ce urmează a fi atribuit din 
cauza capacităţii financiare a ofertanţilor se solicită ca media cifrei de afaceri 
globală a ofertantului pe ultimii 3 ani, raportați la data limită de depunere a 
ofertelor să nu fie mai mica decat valoarea ofertata (valoare ofertata conform 
caietului de sarcini anexat la prezenta invitatie de participare), în conformitate 
cu art. 185 alin 1, lit. c) din OUG 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Bilanţul contabil – bilanţurile contabile vizate şi înregistrate de către organele 

competente sau extrasele de bilanţ aferente ultimilor 3 ani 2013, 2014, 

respectiv 2015. Pentru anul 2015 operatorii economici pot prezenta balanţa 

până la 31.12.2015 

 Documentele solicitate la punctul C trebuie să fie valabil(e) la data limită de 

depunere a ofertelor. 

 

D. Capacitatea tehnică 

 Toate documentele întocmite / emise de către ofertant cu scopul participării la 

procedura iniţiată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se vor prezenta în 

original. Celelalte documente se pot depune în oricare dintre formele: original, copie 

legalizata, copie lizibila cu mentiunea “copie conform cu originalul”. 

Se solicită: 

1. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani conţinând 

valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt 

autorităţi contractante sau clienţi privaţi, (formularul nr. 7  din Secţiunea 

Formulare). 

2. Prezentarea cel puţin a unui document / contract / proces verbal de recepţie care să 

confirme prestarea serviciilor enunţate în declaraţia anterioara. (Prestările de 

servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau 

contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în 

care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul 

economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea 

acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a 

operatorului economic). Atunci când contractele sunt exprimate în altă monedă 
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decât leul, echivalenţa leu/altă monedă va fi efectuată la cursul mediu anual 

comunicat de Banca Naţională Română pentru moneda respectivă. 

3. Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune 

ofertantul, sau al cărui angajamente de participare a fost obtinut de 

catrecandidat/ofertant: 

- personal avizat pentru prestarea serviciilor de paza a obiectivelor,bunurilor, 

valorilor si  protectia persoanelor. (formularul nr. 8 din Secţiunea Formulare). 

4. Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care 

dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a 

contractului: 

- dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarma; 

- masini de interventie la efractie; 

- masini de transport valori; 

- echipamente  si dotari specifice serviciului de paza 

obiectivelor,bunurilor,valorilor 

si protectia persoanelor. (formularul nr. 9  din Secţiunea Formulare). 

 

 Documentele solicitate la punctul D  trebuie să fie valabile la data limită de 

depunere a ofertelor 

 

E. Standarde de asigurare a calităţii 

Toate documentele întocmite / emise de către ofertant cu scopul participării la 

procedura iniţiată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se vor 

prezenta în original. Celelalte documente se pot depune în oricare dintre formele: 

original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea “copie conform cu originalul”. 
Se solicită: 

   - Certificatul ISO 9001:2008, privind Sistemul de Management al Calității;  

   - Certificatul BS 7499:2013 privind Sistemul de Management a Serviciilor de 
Paza; 

              -   Certificatul ISO 14001:2005 privind managementul de Mediu; 

              -   Sisitemul de management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 
18001:2004 si IQ NET; 

 Documentul/documentele solicitate la punctul E trebuie să fie valabil la data 

limită de depunere a ofertelor. 

 

5. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 

contractul 

 Asociere în conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 - (formularul nr. 10  din 

Secţiunea Formulare). 

 

6. VALOAREA ESTIMATĂ TOTALĂ pentru perioada contractuală 01 mai 2016 – 

31 decembrie 2016:  279.000,00  lei fara TVA. 

 

7.  Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai scăzut. 

8. Data limită pentru depunerea ofertelor: 26 aprilie 2016, orele 10:00. 
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9. Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

     Cerinţele din specificaţiile tehnice sunt minime şi obligatorii. Propunerea tehnică 

trebuie prezentată astfel încât să îndeplinească cerinţele din specificaţiile tehnice, în cazul 

în care se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu 

corespund cerinţelor prevăzute în specificaţiile tehnice, oferta este considerată 

neconformă. 

Se solicită: 

Propunere tehnică ce va fi însoţită de o declaraţie privind respectarea obligaţiilor 

referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, (formularul nr. 11  din Secţiunea 

Formulare) de către ofertant sau de către fiecare membru al asocierii, după caz.  

Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii 

referitoare la reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii este 

Inspectoratul teritorial de munca - www.inspectmun.ro. 

Pentru modul de prezentare a propunerii tehnice (formularul nr. 12 din Secţiunea 

Formulare). 

 Documentul întocmit / emis de către ofertant cu scopul participării la procedura 

iniţiată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va prezenta în original. 

 

10. Modul de prezentare a propunerii financiare: 

 Preţul ofertei va fi exprimat în lei cu şi fără TVA.  

 Se solicită preţul în lei per ora perceput de operatorul economic pentru prestarea 

tuturor serviciilor solicitate de autoritatea contractantă. Oferta financiară va cuprinde toate 

costurile directe şi indirecte aferente prestării serviciilor solicitate. Preţul va fi ferm si nu 

se va ajusta pe toată perioada derulării contractului . 

 Pentru modul de prezentare a ofertei financiare  
În formularul pentru propunerea financiara din oferta, vor fi trecute tariful/ora/agent 

pentru serviciile solicitate, în lei fara TVA.  

Propunerea financiara va fi elaborata astfel încât aceasta sa asigure prestarea tuturor 

serviciilor solicitate prin caietul de sarcini.  

În scopul verificarii si analizei ofertei financiare autoritatea contractanta, solicita 

prezentarea (formularul nr. 13  din Secţiunea Formulare). 

Formularul de oferta va fi insotit de o Anexa in care se va prezenta detaliat calculatia de 

pret (cu evidentierea sumelor pentru spor noapte, concedii de odihna, repaus saptamânal, 

sarbatori legale, contributii sociale obligatorii ale angajatorului, fond handicap, cheltuieli 

indirecte, profit, etc.) pentru serviciile solicitate în caietul de sarcini. Se vor face 

specificatii cu mentionarea actelor legislative in vigoare, pentru procentele mentionate mai 

sus care nu au fost introduse in calculatia de pret.  

Notă: formularul de ofertă trebuie prezentat până la data limită de depunere a ofertelor, în 

caz contrar ofertantul va fi descalificat. 

 Erorile aritmetice sau viciile de formă vor fi corectate de către Comisia de 

evaluare, după cum urmează: acolo unde sunt diferenţe între sumele exprimate în cifre şi 

cele exprimate în litere, se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, şi acolo unde 

sunt diferenţe între preţul unitar şi suma totală rezultată prin multiplicarea preţului unitar 

cu cantitatea maximă, se va lua în considerare preţul unitar ofertat. 

 Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale : În 

situaţia în care, în urma analizei ofertelor primite şi după aplicarea criteriului de atribuire, 

pe primul loc se vor clasa 2 (doi) sau mai mulţi ofertanţi, autoritatea contractantă va 

solicita operatorilor economici documente care conţin noi preţuri. După reofertare, 

autoritatea contractantă va aplica din nou criteriul de atribuire. 

 

http://www.inspectmun.ro/
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11. Modalitatea de plată după atribuirea contractului:  
Plata preţului pentru serviciile prestate se va efectua lunar cu O.P. (ordin de plata) 

în contul de trezorerie al operatorului economic, dupa receptionarea prestarii 

serviciilor/emiterea rapoartelor de activitate si emiterea facturii fiscale. 

 

12. Depunerea ofertei tehnico – financiare: 

Limba de redactare a ofertei : limba română 

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data depunerii.  

Modul de prezentare:  

o dovada constituirii garanţiei / instrumentul de garantare se prezintă în 

original si la vedere (separat de ofertă si documentele de calificare) la 

sediul autoritatii contractante pana la data limita stabilita pentru 

depunerea ofertelor, iar o foto-copie cu menţiunea “conform cu 

originalul” a acesteia se va depune odata cu oferta si documentele de 

calificare. 

o Oferta va fi sigilată, semnată şi ştampilată se va depune la sediul 

autoritatii contractante din strada Boteanu nr. 1, sector 1, cod 010027, 1 

original şi 1 copie, fiecare forma va fi evidentiata conform ceritei.  
 Documentele vor fi depuse într-un plic închis, marcat cu adresa Autorității 
contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 26 APRLIE 
2016, ORA 10:00” și cu adresa și numele ofertantului pentru a putea fi returnate 
nedeschise în cazul în care sunt depuse la o altă adresă sau sunt depuse după data și ora 
limită de depunere a ofertelor. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare 
pagina a ofertei, precum si de a prezenta un opis al documentelor prezentate 

Ofertele care nu vor fi trimise/depuse până la data şi ora limită nu vor fi luate în 

considerare. 

Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat (stampilat) cu denumirea si 

adresa ofertantului. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina 

a ofertei, precum si de a prezenta un opis al documentelor prezentate. 

Vizitarea amplasamentului este obligatorie. Procesul verbal de vizitare intocmit in  

acest sens se va prezenta impreuna cu restul documentelor solicitate in oricere din 

forme: original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”. 

 

   

13. Data si locul evaluarii ofertelor: 

 

Sediul BCU „Carol I”, str. Boteanu nr. 1, în data de 27 aprilie 2016.  

 

Ofertantul desemnat câştigător ca urmare a evaluării ofertelor depuse este invitat să 

publice în catalogul electronic SEAP de la adresa www.e-licitatie.ro propunerea 

tehnico-financiară în vederea finalizării achiziţiei.       

  

Persoană de contact pentru Caiet de sarcini: Gana Vanghele.  

Date de contact: telefon: 021.313.16.05/210, email: vanghele.gana@bcub.ro 

 

Persoane de contact – Comp. Achiziţii Publice:  

Mihai Stratina, mihai.stratina@bcub.ro , telefon: 021.313.16.05/227 

 

Program: luni – joi: 08.:00 – 16:00, Vineri: 08:00 – 13:30 

 

Anexăm la prezenta invitaţie de participare: 

http://www.e-licitatie.ro/
file:///H:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/K4X3YYZO/vanghele.gana@bcub.ro
mailto:mihai.stratina@bcub.ro


 
 

9/13  

 Scrisoare de înaintare 

 Imputernicire 

 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi 

mijlocii, formularul nr. 1 

 Declaraţie de participare la licitaţie cu ofertă independentă, formularul nr. 2 

 Declaraţie privind neîncadrarea in prevederile art. 180 al OUG nr. 34/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare, formularul nr. 3 – Declaraţie privind 

eligibilitatea 

 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 

modificată şi completată ulterior, formularul nr. 4 

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69
1
, formularul nr. 5 

 Fişa de informaţii generale, formularul nr. 6 

 Declaraţie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, formular 

nr. 7 + anexa 
 Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de 

conducere, formular nr. 8 

 Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune 

operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii, 

formular nr. 9 
 Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică, formular nr. 10 

 Declaraţie privind respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile de muncă, 

formular nr. 11 
 Formularul de prezentare a Propunerii tehnice, formularul nr. 12 

 Formularul de prezentare a Propunerii financiare, formularul nr. 13 + anexa 

 

 

Compartiment Achizitii Publice 

Mihai Stratina 

 

Compartiment Juridic 

 

Marin Preoteasa 
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CAIET DE SARCINI 

     Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitionarea de servicii de paza şi 

protecţie a obiectivelor împotriva efracţiei, sustragerii de bunuri materiale pentru 

Biblioteca Centrala Universitara „ Carol I”, Din Str. Boteanu, nr. 1, Sector 1, CPV : 

79713000-5 : Servicii de paza. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003  privind  paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, „Ministerele şi celelalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, 

companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 

societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte 

organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege 

unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.” 

 art. 11 lit. I din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice – unde o 

colecţie este definită ca fiind ansamblul de bunuri culturale şi naturale, 

constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane 

juridice de drept public ori de drept privat – modificată şi completată ulterior : 

„Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor 

publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii: să 

asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme 

de protecţie eficiente; 

 art. 23 alin.(c), cap. III din Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului 

cultural mobil, modificată şi completată ulterior: Proprietarii, titularii altor 

drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum şi deţinătorii cu orice 

titlu al bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligaţii: să asigure 

securitatea acestor bunuri;”. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din 

Bucureşti deţine colecţii de valori bibliofile, iar Palatul Fundaţiei Regale Carol 

I, azi Biblioteca Centrala Universitară – Corp Fundaţie este înscris în Lista 

Monumentelor Istorice la codurile B-II-m-B-185898 şi B-II-m-B-18599, listă 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 670bis/01.10.2010. 

 art. 16 alin (1) din O.U.G. 34/2006 modificată şi completată ulterior : (1)În 

cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect 

prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligaţia 

de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a 

căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) şi se 

limitează la prevederile art. 35-38 şi art. 56 şi la aplicarea pe tot parcursul 

procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestaţiile 

privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor 

incluse în anexa nr. 2B, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea 

prevăzută la art. 57 alin. (2), se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. 
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 301 din 11/04/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor 
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 Hotărârea nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru 
agenții de pază care își desfășoară activitatea în cadrul societăților specializate 
de pază și protecție 

 

            Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti vă solicită o ofertă 

tehnico – financiară pentru asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor împotriva 

efracţiei, sustragerii de bunuri materiale, precum şi asigurării unui flux  normal 

privind buna desfăşurare a activităţii în cele 3 clădiri : 

 Corp Dacia, Str. Boteanu nr. 1, sector 1; 

 Corp Boema, Str. Rosetti, nr. 2 - 6, sector 1; 

 Corp Fundaţie, Calea Victoriei nr. 88, sector 1. 

       Solicităm următoarele posturi (cu supraveghetor la dispozitia beneficiarului): 

- un post de pază permanent (24/24) la intrarea dinspre strada C.A. Rosseti 

nr. 4-6, sector 1, Bucureşti (corp Boema); 

- un post de pază permanent (24/24) la intrarea dinspre strada Calea Victoriei 

nr. 88, sector 1., Bucureşti (corp Fundaţie); 

- un post pază (24/24)– la intrarea din strada Boteanu nr. 1, sector 1. 

- asigurarea pazei pentru evenimentele organizate la sediul  beneficiarului : 

                  * cu un număr de 4 persoane; 

                  * pe durata evenimentului va fi detaşată la sediul beneficiarului o 

maşina de intervenţie; 

                   * frecvenţa medie a evenimentelor – un eveniment pe săptămână; 

                   *  durata media a evenimentelor – o durata medie de 5 (cinci) ore. 

              

ACTIVITATEA DE PAZĂ : 

 va avea ca scop paza şi securitatea celor trei clădiri ale Bibliotecii 

Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti; 

 va fi coordonată de un şef de obiectiv; 

 sarcinile agenţilor de pază şi a şefului de obiectiv sau şefului de 

formaţie, vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul şi se vor 

regăsi în fişa postului si vor fi în concordanţă cu Legea 333/2003 

actualizată; 

 paza se va organiza şi se va efectua în conformitate cu planul de 

pază avizat de Poliţia Română;  

 paza se va realiza cu personal calificat, angajat al unităţii 

prestatoare, conform legii. 

         În conformitate cu prevederile art. 20 alin (5) Secţiunea 4 din Legea 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, prin servicii de pază 

va asigura: 

 paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării 

abuzive;  

 paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, 

precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;  

 detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de 

orice natură care pot provoca o pagubă;.  

 paza proprietăţii intelectuale;  

 paza mediului înconjurător;  

 furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de 

incidentele apărute în timpul activităţii de pază. 

        Alte activităţi de pază ce urmează a fi asigurate de prestator: 
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 elaborarea de proceduri de protecţie şi pază specifice fiecărui 

obiectiv în parte; 

 asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potenţialelor 

riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infracţiuni, acte de 

violenţă etc. 

PERSONALUL DE PAZĂ: 

 În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 333/2003 

„personalului din societăţile specializate de pază şi protecţie îi este 

interzis să culeagă date şi informaţii” 

 În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea 333/2003:  

Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau 

protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

 să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele 

membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic 

European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;  

 să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;  

 să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu 

intenţie;  

 să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi 

(se vor prezenta obligatoriu 20 de atestate).         

DOTAREA PERSONALULUI DE PAZĂ cu mijloace de apărare: se va realiza de către 

prestator în conformitate cu prevederile Secţiunii a 3-a, Capitolul V din Legea 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor. Personalul de pază are obligaţia de a purta 

în timpul serviciului ecusonul de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu 

denumirea societăţii specializate angajatoare. 

          ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PAZĂ: vor fi în conformitate cu 

prevederile Secţiunii a 1-a din Capitolul VI, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor. 

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind 

direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

încredinţate. 

          ACTIVITATEA DE MONITORIZARE: În conformitate cu prevederile art. 25, 

Cap. VIII din NORME TEHNICE din 25 iunie 2004 privind proiectarea si realizarea 

sistemelor tehnice de protectie si de alarmare împotriva efractiei la Legea 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, activitatea de monitorizare a sistemelor de 

alarmare constă în urmărirea permanentă a amplasamentului de către un dispecerat care 

trebuie să aibă o legătură directă sau permanentă cu Biblioteca Centrală Universitară 

„Carol I” din Bucureşti.  

         Echipamentele dispeceratului vor realiza confirmarea tehnică a timpului de sosire a 

agenţilor la obiectiv pentru determinarea exactă a duratei de intervenţie la evenimentul 

înregistrat. 

 

         Organizarea dispeceratului se realizează prin monitorizarea sistemelor de alarmare 

împotriva efracţiei ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti , 

asigurându-se o interventie la eveniment în timp util. 

INTERVENŢIA: Societatea de pază este obligată să intervină cu echipajele în dotare 

într-un timp extrem de scurt pentru rezolvarea situaţiilor apărute. Societatea de 
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pază este exclusiv răspunzătoare în ceea ce priveşte eficienţa intervenţiilor efectuate. 

Societatea de pază îşi stabileşte exclusiv (şi înştiinţează prin oferta tehnico – 

financiară) numărul maxim de minute în care intervine pentru rezolvarea situaţiilor 

apărute,  echipajele de intervenţie şi dotarea acestora, precum si numarul de 

echipaje auto care intervin in cazul in care situatia operativa o cere (se va face 

dovada detinerii a minim 3 autoturisme cu an de fabricatie minim 2013  -  se vor 

prezenta minim 3 taloane auto). 

          Toate documentele specifice activităţii de pază vor fi întocmite de firma 

prestatoare în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Normelor metodologice adoptate prin HG 

nr.301/2012. 

Vizitarea amplasamentului este obligatorie. Procesul verbal de vizitare intocmit in  

acest sens se va prezenta impreuna cu restul documentelor solicitate. 

Prestatorul se angajează să nu deranjeze derularea evenimentelor ce au loc în 

cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. 

                Cadrul legal de funcţionare a societăţii de pază: Legea nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Normele metodologice adoptate 

prin HG nr.301/2012 şi HG 935/2007, Legea 295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor. 

         Prestatorul trebuie să funcţioneze în conformitate cu prevederile legislaţiei  în 

vigoare. 

 

Şef Serviciu Administrativ. Tehnic 

Vanghele Gana 

 


