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Autoritatea contractantă : Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos" 
Cod fiscal : 14907162 
Banca : TREZORERIA SECTOR 3 
Adresa : Bld Pictor Nicolae Grigorescu nr 41 , sector 3 ,Bucuresti 
Obiectul contractului de prestări de servicii: achiziţionarea de SERVICII DE PAZA, 
Cod CPV: 79713000-5 
Sursa de finanţare: bugetul CASMB + DSPMB 

Descriere obiectiv 

Autoritatea contractantă îşi propune încheierea unui contract de achiz iţie de prestări 
de servicii de pază şi control acces cu personal specializat , precum şi asigurarea pazei 
bunurilor unitatii , , în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor la următorul obiectiv si HG nr.301/2012, urmând a fi completate în 
condiţiile modificării acestora sau apariţiei de noi prevederi legale; 

- Sediul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos" Bld Pictor 
Nicolae Grigorescu nr 41 , sector 3 ,Bucuresti 

Obiectivul cuprinde imobilul în care funcţionează Spitalului de Psihiatrie Titan 
,,Dr. Constantin Gorgos" cu Centrul de copii cu T.S.A. şi parcarea aferentă spitalului . 
Pentru paza Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr Constantin Gorgos"este necesar dupa 
cum urmeaza: un post de pază permanent , fix la intrarea principală de acces în instituţie , 

în interiorul imobilului -numit Corp C , unde este amenajat un loc special pentru pază , un 
post de pază permanent , fix la intrarea principală de acces în Centrul de copii TSA unde 
este amenajat un loc special pentru paza si un post de 24 ore la poarta de acces în spital 
unde este amenajat un loc special respectiv cabina cu intrare din strada Prisaca Dornei . 

Având în vedere specificul activităţii Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr Constantin 
Gorgos" si Centrul de copii cu TSA , în spital sunt permanent cca 100 de pacienti si 
cca 50 de pacienti zilnic la consultatii în Centrul de sanatate mintala si stationar de zi 

Cerinţe obligatorii de îndeplinit de către participanţii la procedură: 

1. Ofertanţii trebuie să prezinte licenţa de funcţionare emisă de M.A.I. pentru 
efectuarea serviciilor de pază în termen de valabilitate, în copie legalizată sau semnată şi 
ştampilata de reprezentantul legal pentru conformitate cu originalul ; 

2. Ofertantul trebuie să respecte condiţiile pentru paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor prevăzute în Legea nr. 333/2003 şi H.G. nr. 301 /2012, 



urmând a fi completate în condiţiile modificării acestora sau apariţiei de noi prevederi 
legale; 

3. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de pază , prestatorul este 
obligat să fie dotat conform Legii nr. 333/2003 cu următoarele : 

- uniforma de serviciu pentru personal , cu însemnele de identificare a personalului; 
- mijloace de i ntervenţie specifice de pază şi protecţie 
- mijloc de comunicare cu dispeceratul firmei de pază(telefon şi/sau staţie de 

emisie recepţie) . 

4. Recomandări de la partenerii contractuali ; 
5. Lista personalului angajat în derularea contractului. 
6. Certificat de atestare fiscală pentru bugetul de stat şi contribuţiile sociale, 

eliberat de către unităţile teritoriale ale MFP, în termen de valabilitate, din care să reiasă 
situaţia obligaţiilor scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta, in original 
sau copie lizibilă "conform cu originalul" 

7. Certificat de atestare fiscală impozite şi taxe locale emis la o dată ulterioară 

ultimei scadenţe de· plată , în termen de valabilitate din care să reiasă situaţia obligaţiilor 
scadente în luna anterioara celei în care se depune oferta, în original sau copie lizibilă 
"conform cu originalul". 

8. Certificatul constatator - în original sau copie l izibilă "conform cu originalul" 
emis în luna în curs sau anterioară datei şedinţei de deschidere a ofertelor, de oficiul 
registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul 
social, din care să reiasă : 
a ) faptul că codul CAEN din certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţulu i 

are corespondenţă cu obiectul contractului 
b) nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de 
insolvenţă. 

11. Certificatul de înregistrare fiscală. 

Cerinţe obligatorii impuse pentru activitatea de pază 

Posturile permanente sunt dotate cu telefon , sistem de monitorizare video cu camere de 
luat vederi pentru interiorul clădirii , perimetrul exterior , parcare şi spaţiul interior. 
- 3 (trei) posturi permanente ( 24/24 ore , şapte zile din şapte ); 

Prestatorul trebuie să asigure paza obiectivului conform planului de pază a bunurilor şi 
valorilor şi protecţia persoanelor şi să asigure integritatea acestora cu respectarea 
consemnelor generale şi particulare. 

Agenţii de pază şi protecţie trebuie să îndeplinească următoarele îndatoriri : 
- să fie atestaţi în conformitate cu Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor; 
- să cunoască în amănunţime obiectivul şi particularităţile sale; 
- să asigure paza şi apărarea integrităţii tuturor bunurilor si valorilor aflate în interiorul 
obiectivului ; 

- să-şi înştiinţeze de îndată şefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în 
timpul exercitării serviciului şi despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de 
urgenţă la cunoştinţa factorilor de conducere ai spitalului ( obiectivului ); 

- să sesizeze poliţia despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul spitalulu i şi 
să dea concursul la prinderea infractorilor şi recuperarea bunurilor şi valorilor; 

- să raporteze în permanenţă reprezentantului Spitalului de Psihiatrie Titan Dr. 
Constantin Gorgos evenimentele legate de îndeplinirea obl igaţiilor de serviciu; 



I 

; - să păstreze confidenţialitatea deplină în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi 
informaţiile la care au acces în legătură cu obiectivul beneficiarului; 

- să poarte permanent în timpul serviciului uniforma şi dotările obligatorii ; 
- să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condiţii strict prevăzute pentru 

aceasta, prevăzute în planul de pază; 
- să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveşte ; 
- să desfăşoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreţie şi cu 

respect pentru beneficiar, angajaţii si clientii acestuia; 
- să coopereze în permanenţă cu factorii desemnaţi de conducerea beneficiarului în 

scopul unei bune desfăşurări a activităţii de pază şi protecţie ; 
- să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, în strictă 

conformitate cu legea şi alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi ; 

- să asigure în măsura posibilităţilor, servicii suplimentare la solicitarea expresă a 
beneficiarului ; 

- sa verifice la terminarea programului sistemul de inchidere : ferestre , birouri , usi 
, magazii 

- prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat în conformitate cu 
propunerea sa tehnică . 

- prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu 
graficul de prestare cuvenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului ; 

- prestatorul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare 
privind paza şi protecţia Agenţiei , protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor 
precum şi protecţia mediului; 

- instruirea, si dupa caz, autorizarea personalului de pază cade în sarcina 
prestatorului precum şi răspunderea care derivă din nerespectarea prevederilor legale; 

- prestatorul va suporta sancţiunile aplicate în urma controalelor organelor abilitate; 
în situaţia în care prestatorul este sancţionat de 3 ori , achizitorul va denunţa unilateral 
contractul; 

- în situaţiile sustragerilor de bunuri din spital şi în urma cercetărilor efectuate de 
organele de politie, dacă se constată vinovătia agenţilor de pază , prejudiciul va fi recuperat 
de la prestator; 

- să consilieze beneficiarul în întocmirea şi depunerea Planului de pază în vederea 
avizari i. 

-prestatorul de servicii se obliga sa asigure protejarea persoanelor (angajaţi ai 
spitalului , cetăţeni şi agenţi economici aflaţi în interiorul obiectivului asigurat) împotriva 
oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa , integritatea corporală sau sănătatea. Se va 
asigura interventia rapida, in maxim 7 minute, prin intermediul echipajelor specializate, 
in caz de eveniment la obiectivul din contract. Prin eveniment se intelege: patrunderea 
neautorizata in spatiile protejate, tentativa de sustragere a bunurilor apartinand 
beneficiarului, solicitarile telefonice exprese ale beneficiarului cat si amenintarile asupra 
integritatii fizice a personalului angajt si al pacientilor. 

În cazul alertării , echipajul de intervenţie se va deplasa în maxim 7 minute la faţa 
locului unde va efectua inspecţia exterioară şi interioară pentru a stabili cauzele , 
condiţiile şi împrejurările producerii evenimentului ş i pentru a rezolva situaţia creată ; la 
nevoie poate solicita ajutorul echipajelor poliţiei , pompierilor sau salvări i . 
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PROPUNEREA TEHNICĂ 
Oferta va fi structura astfel: 

✓ Lista cu dotarea tehnica necesara realizarii serviciului de paza a 
obiectivelor si cai de acces; 

✓ Asigurarea de raspundere civila a firmei. 
✓ Atestatele profesionale ale agentilor de securitate 

AL TE CERINTE 
Factura se emite în prima zi lucrătoare din luna următoare şi va fi însoţită de pontajul lunar 
aferent lunii anterioare, conform serviciilor prestate; 

Nr. 
Crt. 

A 

I 

PROPUNEREA FINANCIARĂ 
✓ Pretul se va evidentia in lei , sub forma de tarif /ora/agent, fara TVA; 
✓ Preturile stabilite de ofertanti sunt ferme , nu pot fi majorate ulterior si vor 

fi valabile pe toata perioada de derulare a contractului ; 

U/M Pret unitar Pret unitar 
Lei fara Valoare cu 
TVA TVA TVA 

B C D E F 
post de paza permanent (program de 
lucru 24ore din 24), neînarmat, Tarif/ora 
dispus la Spitalul de Psihiatrie /Agent 
TITAN „ Dr. Constantin Gorgos „ 

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut. 

Datele precizate în prezentul Caiet de sarcini şi care vor sta la baza 
selectării/declarări i căştigătoare a unei oferte tehnice devin, în mod obligatoriu, clauze în 
contractul de servicii ce se va încheia. 

VIZAT, 

Set Serv Administrativ Paza 
Ec. Nicoleta NECULA 

I TOCMIT, 

lng. Iulian Dorin Mitocar 


