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Caiet de Sarcini 
Achizitia de SERVICII DE PAZA 

 
 A. INFORMAŢII GENERALE 

 
Spitalul Clinic „COLENTINA” C.U.I. 4283929, cu sediul în Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-
21 sector 2 Bucureşti, tel/fax: 3174785 / 3165512  
Achiziţia de servicii de pază cu respectarea prevederilor Legii 333/2003 privind paza 
persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 
Sursa de finanţare a acordului cadru: venituri proprii 
Persoana de contact: Gheorghe Carmen, tel.021.318.06.66.  
  
 
 B. INSTRUCŢIUNI PRIVIND DATE LIMITĂ CARE TREBUIE RESPECTATE ŞI 
FORMALITĂŢI CE TREBUIE ÎNDEPLINITE ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPAREA LA 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE 
 
Oferta va fi depusă la sediul Spitalului de la adresa sus-menţionată, pavilion 
Ambulatoriul Integrat, et.2 Secretariat până la data de 24.04.2015 ora 10.00 
Data şi locul deschiderii ofertelor: 24.04.2015 ora 11.00 Locul desfăşurării va fi 
comunicat în momentul depunerii ofertelor. 
În cazul în care se doresc informaţii sau clarificări suplimentare în vederea elaborării şi 
prezentării ofertei, acestea pot fi solicitate în scris până cel mai târziu la data 
21.04.2015 de  ora. 15.00 
La deschiderea ofertelor vor participa membrii Comisiei de evaluare si reprezentanţii 
împuterniciţi ai ofertanţilor. 
 
 C. CERINŢE DE CALIFICARE A OFERTANŢILOR / CANDIDAŢILOR 
PRECUM ŞI DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE PENTRU 
DOVEDIREA ÎMDEPLINIRII CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 
 
C0. Prezentarea ofertei 
Documentele care însoţesc oferta se vor prezenta astfel: 

- plicul 1 – Cuprinde documentele de calificare conform cerinţelor documente 
prezentate într-un singur exemplar original sau copii conform cu originalul 
semnate si stampilate. Acesta va fi marcat cu denumirea şi adresa ofertantului 
şi inscripţia DOCUMENTE DE CALIFICARE 
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- plicul 2 – cuprinde oferta financiară. Acesta va fi marcat cu denumirea şi adresa 

ofertantului şi inscripţia PROPUNERE FINANCIARĂ 
- plicul 3 – cuprinde plicurile 1 şi 2, şi Scrisoarea de înaintare. Acesta va fi 

marcat astfel: 
 

SERVICII DE PAZĂ 
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 24.04.2015 ORA 11.00 

 
 
C1. Documente privind situaţia personală a candidatului / ofertantului 

-  Declaratia privind eligibilitatea, 
- Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a ) , si lit.d ) din OUG 

34/2006,  
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.69 cu 1 din 

O.G.34/2006. Manager - dr.Andreescu Bogdan, Director financiar contabil - 
Ec.Dinescu Maria , Director medical - Dr Ionescu Dana, Ec.Preoteasa Bogdan, 
serv.achizitii, Sef Serviciu achizitii -  Ec. Gheorghe Carmen, serv.achizitii , 
Ing.Parvulescu Teodora, serv.administrativ. Ing.Nicolescu Florian 

- Certificatele de atestare fiscala se vor formula astfel incat din acestea sa reiasa 
ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care 
se depun ofertele /candidaturile  

        
  
C2. Documente privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 

- .Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie 
semnata si stampilata „conform cu originalul”), informatiile cuprinse in certificat 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor ;obiectul 
contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din Certificatul 
Constatator emis de ONRC (conf. Notificare 149/2013) 

 
- Licenţa de funcţionare în conformitate cu art.20 din legea 333/2003 privind paza 
persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

 
 
 1. CAIETUL DE SARCINI 
 
Spitalul Clinic Colentina este situat pe Şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21 sector 2 şi 
ocupă o suprafaţă de aproximativ 60.000 mp pe care sunt dispuse un număr de 8 
pavilioane: 

- Pavilion H - Neurologie: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 4E 
- Pavilion G - Ortopedie: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 2E 
- Pavilion F - Chirurgie: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 2E + et. 3 

parţial 
- Pavilion E -Medicală A: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 2E 
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- Pavilion K - CDPC: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 2E 
- Pavilion I - Boli Profesionale: Parter + 2E 
- Pavilion B- Dermatologie: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 3E 
- Pavilion D - Ambulatoriu Integrat: cu un regim de înălţime Demisol + Parter + 

2E 
 
Posibilităţile de acces sunt următoarele: 2 prin Şos Ştefan cel Mare nr. 19-21; 2 prin 
Str. Dr. Grozovici; 1 acces pietonal şi 1 acces auto din şi înspre Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase „Matei Balş”. 
 
Prin serviciile de pază ce vor fi prestate de către agenţi de pază selecţionaţi şi instruiţi 
special pentru astfel de activităţi, se va asigura: 

1. paza clădirilor mai sus menţionate, a bunurilor şi valorilor existente predate pe 
proces-verbal predare-primire (dupa caz) prin 10 posturi organizate în 3 
schimburi (cu posibilitate de suplimentare pana la 12 posturi cu aceleasi conditii 
tarifare orare) 

2. menţinerea ordinii şi liniştii 
3. echipaj de intervenţii 
4. uniformă specifică adecvată anotimpului pentru agenţii de pază 
5. dotarea agenţilor de pază cu mijloace de autoapărare specifice, cum ar fi: spray 

lacrimogen / paralizant, tehnică de comunicare, lanternă, fluier etc. 
 
 
 

2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A 
PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 

 
 Se va completa formularul „PROPUNERE FINANCIARĂ” 

 
 
Pentru eventuale contestaţii vă puteţi adresa  Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor – Str. Stavropoleos nr. 6 Sect.3 Bucureşti 
 
 
D. INSTRUCŢIUNI PENTRU OPERATORII ECONOMICI PRIVIND PARTICIPAREA 

LA PROCEDURĂ 
1. Modul de obtinere  a documentatiei descriptive: 
Documentatia este prezentata in anexa. 
 
2. Reguli de participare la procedura: 
a) Orice operator econimic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de 
operatori, la procedura de atribuire. 
b) mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune 
oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea 



 

 

SPITALUL CLINIC COLENTINA 
România, Bucureşti, sector 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 19 - 21 
Tel. Centrală : +40 021-3180615 ; +40 021-3173245 ;  +40 021-3165895  
Tel. Secretariat : +40 021-3174785  ;   Fax: +40 021-3165512 
www.spitalulcolentina.ro 

 
 
 

 

 
in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare ofertantul are obligatia de a 
legaliza asocierea. 
c) Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleasi proceduri de licitatie: 

 Sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; 
 Sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna; 
 Sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul 

unei alte oferte. 
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de 
atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa 
distorsioneze concurenta. Prin întreprindere afiliata se intelege orice subiect de 
drept: 
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o 

influenta dominanta; sau 
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau 
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta 

dominanta a unui alt subiect de drept. 
 
 

E. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII 
 

1. Pretul acordului cadru de achizitie publica este  exprimat in lei, valabil pe toata 
durata acordului cadru. 

2. Plata catre furnizor se face in termen de 60 de zile de la data emiterii facturii 
3. Garantia de buna executie: 

FURNIZORUL ARE OBLIGATIA DE A CONSTITUI GARANTIA DE BUNA 
EXECUTIE A ACORDULUI CADRU IN MAXIM 5 ZILE DE LA SEMNAREA DE 
CATRE AMBELE PARTI A CONTRACTULUI SUBSECVENT. 

      Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 5% din pretul  fara TVA a 
contractului subsecvent. Ea va fi constituita lunar  din valoarea facturii fara TVA   
pe toata perioada de valabilitate a prezentului contract subsecvent       

   4. Durata acordului cadru: pe o perioada de 48 luni de la data semnarii lui, in 
conditiile mentinerii ofertei de pret. 

  
 

 
 
 
 
 

Sef Serviciu Administrativ,                                   Sef Serviciu Achizitii, 
Ing. Nicolescu Florian       Gheorghe Carmen 
 


