
APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL  
Dr. ing.  SANDA VELEA   

CAIET DE SARCINI SERVICII DE PAZA SI 
PROTECTIE PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE 

INCDCP-ICECHIM trebuie sa asigure paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor pentru prevenirea producerii de pagube materiale din patrimoniul beneficiarului prin 
savarsirea de infractiuni 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea financiara. 

A. Adresa unitatii contractante: INCDCP-ICECHIM Bucuresti 
Cod fiscal: RO2627996 
Sediul: Splaiul Independentei, nr. 202, Sect. 6, Bucuresti,  

Numãr de - telefon: 021.316.30.61 - Serviciul Achizitii,  
- fax : 021.316.30.76 
- mail: aprovizionare@icechim.ro 
- Cod CPV 79713000-5 – Servicii de paza 

B. Obiectul Caietului de sarcini: 
Achizitii de servicii de paza si protectie pentru obiectivele autoritatii contractante. 

B.1. Paza si protectie 
Serviciul de paza se adreseaza obiectivelor care datorita specificului necesita supravegherea 

spatiului exterior sau interior, locuri cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a 
linistii si ordinii publice si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziilor in caz de 
forta majora. 

Paza va fi asigurata prin societate specialiazata autorizata conform Legii 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu toate modificarile si completarile 
ulterioare, republicata; HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor 
prevazute la art. 69 din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor cu toate modificarile si completarile ulterioare, republicata. 

Societatile specialiazate in paza si protectie trebuie sa prezinte in copie legalizata licenta de 
functionare eliberata de Inspectoratul General al Politie Romane.  

Prin serviciul de paza se asigura: 
a)     paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive; 
b) paza   proprietatii   impotriva   furturilor,   a   distrugerilor,   incendiilor,   precum   si   a   altor 

actiuni producatoare de pagube materiale ; 
c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care 

pot provoca o paguba; 
d) paza proprietatii intelectuale; 
e) furnizarea   catre   beneficiar   a    informatiilor    legate    de   incidentele    aparute    in    timpul 

activitatii de paza; 
f) acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste; 
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g) asigurarea ordinii si linistii publice in interiorul obiectivului; 
h)    elaborarea planului de paza specific obiectivului precum obtinerea autorizatiilor 
necesare ; 
i)      elaborarea de proceduri de protectie si paza specifice fiecarui obiectiv in parte; 
j)      asigurarea unui program de prevenire si combatere a potentialelor riscuri de accidente 

(prim ajutor), prevenirea comiterii de infractiuni si acte de violenta; 
 k)    preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate; 
 l)      sa opreasca accesul in obiective a autovehiculelor neautorizate; 
 m)  sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit 

infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivul pazit iar in cazul infractiunilor flagrante sa 
opreasca   si   sa   predea   politiei   pe   faptuitor,   bunurile   sau   valorile   care   fac   obiectul 
infractiunii   sau   altor   fapte   ilicite,   luand   masuri   pentru   conservarea   sau   paza   lor   si 
intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri;  

n)    sa    sesizeze    politia    in    legatura    cu    orice    fapta    de    natura    a    prejudicia    patrimoniul 
achizitorului si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru 
prinderea infractorilor. 

Persoanele care urmeaza sa presteze serviciile de paza trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele conditii: 

-sa fie cetatean   roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani 
-sa fie apt medical pentru exercitarea functiei 
-sa nu aiba antecedente penale 
-sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii 333/2003 
-sa nu aiba cazier judiciar 
-sa   fie   echipati   cu   uniforme   distinctive   si   echipament   de   protectie   pe   care   le   vor   purta 
numai in timpul executarii serviciului. 

B.2.Obligatiile prestatorului de servicii de paza: 
-sa   asigure   paza    obiectivului    cu    personal    de   specialitate   atestat    si   autorizat    conform 
prevederilor legale in vigoare; 
-sa cunoasca locurile  si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii beneficiarului; 
-sa pazeasca obiectivul, bunurile, personalul angajat al  autoritatii contractante si sa 
asigure integritatea acestora; 
-prestatorul are obligatia sa detina o polita generala de asigurare pentru serviciu de paza, 
incheiata cu o societate de asigurare; 
- sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea 
totala a contractului  
- prestatorul are obligatia de a a lua masurile necesare in vederea prevenirii riscurilor 
profesionale, protectia muncii si securitatii personalului propriu , informarii si instruirii 
acestuia in domeniul securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu dispozitiile legale; 
-sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit 
infractiuni sau alte fapte  ilicite  in obiectivul  pazit  iar in cazul  infractiunilor flagrante, sa 
opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile si valorile care fac obiectul infractiunii, 
luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totoadata un proces verbal pentru 
luarea acestor masuri; 
-sa   incunostiinteze   deindata   conducerea   unitatii   beneficiare   despre   producerea   oricaror 
eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate; 
-in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, ori combustibili sau 
substante chimice, la retele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de 
natura   sa   produca   pagube,   sa   aduca   de   indata   la   cunostinta   celor   in   drept   asemenea 
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evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; 
-sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in 
caz de dezastre; 
-sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si 
sa-si    dea    concursul    pentru    indeplinirea    misiunilor    ce    revin    politiei    pentru    prinderea 
infractorilor; 
-este interzisa prezentarea agentilor de paza  la locul de munca a  sub influenta bauturilor 
alcoolice si/sau consumul bauturilor alcoolice in timpul desfasurarii activitatii de paza; 

Post   fix permanent si post fix /mobil asigurat de agenti cu dotare standard:  

-baston de cauciuc  
-pulverizator de substante iritant lacrimogene  
-mijloace de avertizare sonora si luminoasa  
-mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio 
 -detector de metale – la solicitare 
-uniforma tip, adecvata sezonului  
 

B.3. Posturile de paza vor fi dispuse astfel: 

1. Postul nr. 1: situat pe   Splaiul Independentei nr. 202 sector 6, la intrarea in curtea 
ICECHIM     

- post permanent   - punct control; 
- post fix permanent   24/24 ore. 

2. Postul nr. 2: situat la intrarea din laterala cladirii ICECHIM 
- post permanent   - punct control; 
- post fix permanent   24/24 ore. 

      3.  Postul nr. 3: situat la intrarea din mijlocul cladirii ICECHIM 
- post permanent   - punct control; 
- post fix permanent   24/24 ore. 

 
 
B.4. CARACTERISTICILE OBIECTIVELOR 
Toate obiectivele cu paza umana au asigurate imprejmuirile cu gard, iluminat exterior si 

interior, au amenajate spatii pentru agentii de paza. Necesarul de posturi a fost stabilit in functie de 
teritoriul ce urmeaza a fi protejat si de gradul de dificultate al acestora. 

B.5. DOTARI MINIME OBLIGATORII: 

- Dispecerat zonal pentru preluarea alarmelor 
- Avizul dispeceratului  pentru preluarea  alarmelor,  eliberat  de IGPR  - copie  conform  cu 

originalul 
 

- Cel putin 12 agenti - personal specializat de paza (se va prezenta in copie conform cu 
originalul atestatul, certificatul de calificare profesional si cazierul judiciar valabil la data 
deschiderii ofertei) 
- Cel putin 2 agenti - personal specializat in transport valori (se va prezenta in copie 
conform cu originalul avizul de port arma   de serviciu valabil pana la data de 31.12.2017) 
- Pe perioada prestarii serviciului ofertantul va presta autoritatii contractante urmatoarele 
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servicii, incluse in pretul ofertat: 
-mentenanta sistem de alarmare  

 
B.6. CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE 
Oferta financiara va fi prezentata pentru:  
-servicii de paza - sub forma unui tarif agent / ora, 
 

Nr 
crt. 

Perioada Nr. posturi Interval 
orar 

Numar ore Tarif/ora 
fara TVA 

Total 
valoare/luna 
fara TVA* 

1 19 FEBRUARIE 3 24/24 
(permanent) 

   

2 MARTIE 3 24/24 
(permanent) 

   

3 APRILIE 3 24/24 
(permanent) 

   

4 MAI 3 24/24 
(permanent) 

   

5 IUNIE 3 24/24 
(permanent) 

   

6 IULIE 3 24/24 
(permanent) 

   

7 AUGUST 3 24/24 
(permanent) 

   

8 SEPTEMBRIE 3 24/24 
(permanent) 

   

9 OCTOMBRIE 3 24/24 
(permanent) 

   

10 NOIEMBRIE 3 24/24 
(permanent) 

   

11 DECEMBRIE 3 24/24 
(permanent) 

   

12 IANUARIE 3 24/24 
(permanent) 

   

13 18 FEBRUARIE 3 24/24 
(permanent) 

   

14 Total general      
*Mod calcul = Col 5x Col 6 

Formularul de oferta va fi completat conform tabelului de mai sus cu evidentierea separata 
a TVA. 
 
B.7. CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI TEHNICE 

Oferta tehnica trebuie sa respecte in totalitate cerintele expuse in Caietul de Sarcini si va contine 
obligatoriu  o declaratie privind numarul personalului ce urmeaza a efectua paza in posturi, 
asigurarea cu personal calificat de specialitate, precum si persoanele responsabile direct de 
indeplinirea contractului. 
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B.8. CERINTE MINIME DE CALIFICARE  
 
Pentru atribuirea contractului operatorul economic are obligatia de a prezenta urmatoarele 
documente:  
- Certificat CUI (copie conform cu originalul); 
- Certificat constatator eliberat de Oficiul  Registrului Comertului valabil la data depunerii (copie 
conform cu originalul); 
- sa detina licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei(copie conform cu 
originalul); 
- sa prezinte cel putin doua recomandari aferente contractelor de prestari servicii de paza  finalizate 
in ultimii 3 ani sau in curs de derulare; 
  

B.9. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA  
Plata se face lunar cu OP in termen de maxim 15 zile de la data primirii facturii de la prestator 
insotita de documentele ce vor fi intocmite pentru confirmarea prestarii serviciilor. 
Pretul in lei din oferta este ferm si nu poate fi modificat pe toata durata contractului. 

B.10. DISPOZITII FINALE 
Oferta    castigatoare    va    fi    stabilita    pe    baza    criteriului  de evaluarea   “Pretul    cel    mai    
scazut”si indeplinirea tuturor conditiilor de calificare si selectie  din Caietul de Sarcini. 
Limba de redactare a ofertelor : limba  romana; 
Durata contractului va fi 12 luni incepand cu data de 19.02.2017; 
Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 zile 
Documentatia    trebuie    sa    fie    numerotata,    stampilata    si    insotita    de    un    opis    anexat    la 
documentatie. 
 
 B.11. PREZENTAREA OFERTEI 
Ofertele vor fi depuse in plic sigilat la sediul ICECHIM, Str. Splaiul Independentei, nr. 202, etaj 1, 
sector 6, secretariatul Directorului General, Bucureşti 

1. Data si ora limita de depunere a documentelor : 17.01.2017 ora 10.00 

2. Data si ora deschiderii ofertelor :  17.01.2017  ora 11.00 
 
 
 

Intocmit, 
                                                                            Ec. Nicolae Ion, 

Sef  Compartiment Achizitii 
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