C A I E T de S A R C I N I
privind încheierea unui
CONTRACT ACHIZIŢIE
SERVICII DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

CAPITOLUL 1
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 333/2003 republicată privind obligativitatea
asigurării pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi a
prevederilor HG nr. 301/2012 modificată şi completată privind normele de aplicare ale legii
anterior menţionată şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 republicată
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Compania Naţională Poşta
Română SA îşi propune “achiziţia de prestări servicii de pază şi protecţie a bunurilor,
valorilor şi imobilelor sale” împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive, precum
şi împotriva furturilor, distrugerilor, incendiilor şi a altor acţiuni provocatoare de pagube
materiale, pentru toate subunităţile reţelei naţionale, Sucursala Fabrica de Timbre şi
Administraţia Centrală conform Anexei 1.
Achiziţia pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor se va
realiza pe 8 loturi, după cum urmează:
Lotul I - încheierea unui contract pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor pentru un număr de 12 obiective cu 11 posturi permanente şi 7
posturi temporare totalizând 10.158 ore/lună (conform anexă). Obiectivele aparţin
subunităţilor poştale din judeţul Giurgiu, Municipiul Bucureşti, Administraţia Centrală CNPR SA
şi Sucursala Fabrica de Timbre;
Lotul II – încheierea unui contract pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor pentru un număr de 7 obiective cu 6 posturi permanente şi 1 post
temporar totalizând 4.870 ore/luna (conform anexă). Obiectivele aparţin subunităţilor poştale
din judeţele Prahova, Teleorman, Ialomiţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Argeş;
Lotul III - încheierea unui contract pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor pentru un număr de 9 obiective cu 6 posturi permanente şi 4
posturi temporare totalizând 6.308 ore/lună (conform anexă). Obiectivele aparţin
subunităţilor poştale din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi;
Lotul VI - încheierea unui contract pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor pentru un număr de 7 obiective cu 8 posturi permanente şi 0
posturi temporare totalizând 5.852 ore/lună (conform anexă). Obiectivele aparţin
subunităţilor poştale din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;
Lotul VII - încheierea unui contract pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor pentru un număr de 10 obiective cu 8 posturi permanente şi 2
posturi temporare totalizând 6.589 ore/lună (conform anexă). Obiectivele aparţin
subunităţilor poştale din judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui;
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ( pentru fiecare lot în parte ) de a diminua numărul
de obiective şi/sau numărul de posturi de pază cu maxim 20% cât şi de a modifica tipul
postului de pază fizică umană, în funcţie de reorganizarea reţelei poştale. În acest sens,
achizitorul va notifica în prealabil prestatorul, cu cel puţin 15 zile înainte de data când va opera
încetarea efectivă a postului de pază şi/sau modificarea tipului de pază fizică umană.

Un agent economic poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

Durata contractului: 6 (şase) luni

CAPITOLUL 2
CONDIŢII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Ofertanţii vor face dovada că funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române conform prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 333/2003 republicată privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Responsabilităţi:


prestatorul trebuie să facă dovada că deţine personal specializat şi atestat prin cursuri
de calificare şi instruire de către organele de poliţie competente şi este dotat cu
uniformă şi însemne distinctive, precum şi cu echipament defensiv adecvat;



planurile de pază ale obiectivelor, vor fi întocmite de beneficiar împreună cu prestatorul;



respectarea standardelor de protecţia muncii prevăzute de normele legale în vigoare din
România;



prestatorul trebuie să asigure respectarea unei ţinute morale şi a unui comportament
civilizat din partea agenţilor săi în raport cu reprezentanţii personalului beneficiar;



prestatorul trebuie să asigure ordinea şi liniştea în zona obiectivului, să adopte o
atitudine defensivă în rezolvarea situaţiilor conflictuale (altercaţii, manifestări de
agresivitate, etc.) cu excepţia cazurilor de legitimă apărare şi a încercărilor de forţare a
dispozitivului de pază când va acţiona în conformitate cu prevederile actelor normative
în vigoare;



prestatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea oricăror date sau informaţii furnizate
de beneficiar în scopul unei bune derulări a contractului, precum şi orice alte informaţii
la care agenţii săi ar putea avea acces în cadrul îndeplinirii obligaţiilor lor profesionale
contractuale;



agenţii de pază trebuie să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările
obligatorii şi să nu părăsească sub niciun motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute
pentru aceasta, menţionate în planul de pază;



conform prevederilor legale în vigoare agenţii de pază trebuie să poarte permanent
armamentul letal şi muniţia aferentă în posturile indicate de beneficiar conform
rezultatelor analizei la risc de securitate fizică;



prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; în
situaţia în care prestatorul este sancţionat în mod repetat, autoritatea contractantă îşi
rezervă dreptul de a rezilia contractul;



prestatorul se obligă să acorde sprijin agenţilor de pază prin intervenţia echipelor
mobile în fiecare judeţ al ţării în cazul unor evenimente neaşteptate;



prestatorul răspunde în exclusivitate de pregătirea personalului şi respectarea normelor

legale privind sănătatea si securitatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor,
protecţia mediului, cuprinse în Legea nr. 319/2006, Legea nr. 307/2006 şi Ordinul nr.
163/2007;


prestatorul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni sustragerea de
valori şi bunuri materiale din incinta obiectivului, în strânsă colaborare cu personalul
subunităţii beneficiare, iar în cazul constatării unor sustrageri răspunde material de
contravaloarea acestora (calculată la preţul pieţei) în cazul constatării vinovăţiei sale.
CAPITOLUL 3
PREŢUL ŞI MODUL DE PLATĂ

Preţurile din ofertă vor fi sub forma tarifelor pe oră/post exprimate în euro fără TVA.
În formularul de ofertă va fi comunicat:
Preţul în euro pe oră/post, fără T.V.A
Preţul total, în euro pe oră/post, fără T.V.A pentru toate obiectivele supuse
achiziţiei.
Se va avea în vedere că C.N. Poşta Română S.A. nu agreează plata în avans.

Emiterea facturii se va face în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru fiecare
OJP/Sucursală Specializată/Administraţia Centrală în parte şi va cuprinde contravaloarea în lei
a serviciilor prestate în luna precedentă şi va fi obligatoriu condiţionată şi precedată de fişa de
calcul cu numărul lunar de ore prestate/post semnată de către prestator şi beneficiar.
Plata se va efectua prin ordin de plată, în lei la cursul BNR din ziua facturării, în baza facturii şi
a fişei de calcul, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar.

DOCUMENTE ANEXE CAIETULUI DE SARCINI

1. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este: „preţul cel mai scăzut”

2. SANCŢIUNI PENTRU NEEXECUTAREA LA TIMP ŞI ÎN BUNE CONDIŢII A
CONTRACTULUI

Partea care nu a efectuat sau a efectuat cu întârziere obligaţiile pe care şi le va asuma prin
contract, datorează celeilalte părţi penalităţi.
Penalizările calculate şi percepute vor fi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.
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