Avizat,
Director Securitate Nucleara
Dr. Miti

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia serviciilor de paza, protecfie gi control acces pentru
obiectivul IFIN-HH - Grup tI, din Mlgurele, str. Atom[tilor nr. 409' judeful
Ilfov

1.

Obiectul
Obiectul Caietului de sarcini il constituie achizilionarea serviciului de pazd,
protectie si control acces in incinta obiectivului IFIN-HH Grup II, situat in oraqul
M6gurele, str. AtomiEtilor nr. 409, judelul Ilfov, prin2 posturi permanente ftxe,24
orelzi, 365 zilelan, identificate potrivit anexei nr. 1 atasate, in conformitate cu
procedurile si reglementarile stabilite de catre Achizitor si potrivit Planului de
Paza.

2.

Scopul achizi{iei
Scopul achiziiiei este de a asigura servicii de paza si protectie pentru
obiectivul IFIN-HH Grup II, situat in str. Atomiqtilor nr. 409, Migurele, judelul
Ilfov conform prevederilor Legii nr. 33312003 si a H.G. nr. 30112012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii m. 333 I 2003 .
Cerintele din Caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza
carora operatorii economici specializati prezinta oferte tehnico-economice ce vor
conduce la atriburea Contractului de prestari servicii ,,Paza, protectie qi control
acces pentru obiectivul IFIN-HH Grup II".
Se va incheia un Contract cu 6 parti semnatare in calitate de autoritati
contractante, cota fiecareia de participare in calitate de Achizitor este:

-IFIN-HH:

21.58 o
-INCDFLPR: 34.89 %
-INCDFM: 8.24 Yo

-INOE-2000:
-ISS:

-CITON:

ll.l3

oh

14.42 %
9.74%

Aceasta cota este stabilitd in functie de numarul de angaj ati ai fiecareia
dintre autoritatile contractante mai sus-menlionate, iar facturarea gi respectiv plata
serviciilor prestate se va face separat, catre fiecare achizitor in funclie de cota
parte u u..rtriu. Cotele mai sus mentionate fac parte integranta din anexa nr.l la
Contractul de servicii.
I

3.

3.1.

Descriereaserviciilor,obligatiilePrestatorului
Descrierea serviciilor

a) Asigurareapazei,protecliei si controlul accesului in obiectiv;
b) Asigurarea ordinii si linistii in incinta obiectivului incredinfat;
.j erigu.area integritatii personalului angajat al achizitorului ce

isi desfasoara

activitatea in obiectiv;
d) Controlul accesului in obiectiv, prin 2 posturi permanente fixe, 24 orelzi,
365 zilelan, in conformitate cu procedurile Ei reglementdrile stabilite de c[tre
Achizitor si potrivit Planului dePaza.
e) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul activitatii de pazd de cStre
personalul propriu;
0 Respeciarea prevederilor legale a normelor de protectia muncii, PSI si
protectia mediului.
g) Asigurarea de sprijin Achizitorului pentru intocmirea Planulut de Paza

1u-piarur.u posturilor de paza

si

control acces, consemnele generale

si
particulare, aciesul si/sau alte mentiuni legate depaza) si pentru avizatea acestuia
conform dispozitiilor legale.

3.2. Cerinfe minime impuse de autoritatea contractantl
Operatorii economici ofertanli trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa detina licen!6 de functionare eliberatd de Inspectoratul General al Poliliei
Romdne pentru desfbgurarea activitilii de pazd gi proteclie, conform prevederilor
Legii nr.33312003, cu modific[rile qi completarile ulterioare;
b) sa detina asigurare de raspundere civila;
sa faca dovada calificarii si atestarii agentilor de paza conform prevederilor

.i

legale;
sa prezinte contracte similare/documente constatatoare/procese verbale finale
de receptie a serviicilor cu care atela avut contracte in ultimii 3 ani;
e) sa delege o persoana calificata speciahzata in domeniul pazei si protectiei,
responsabild cu derularea contractului;
sa faca dovada detinerii dispeceratului propriu de monitorizare si interventie.

df

-

0

3.3. Principalele obliga{ii ale prestatorului
a) s6 asigure paza obiectivului incredintat, prin semnarea unui proces-verbal de
catre partile contractante, conform Planului de paza si in conformitate cu
prevederile Legii 33312003 Ei H.G. 30112012;
si dispun[ pentru derularea acestui contract de mijloacele qi echipamentele
necesare gi de personal calificat, disponibil 24 orelzi, 365 zilelan. Orice
modificare a personalului propus inilial se va efectua numai cu personal de aceeaqi

tl
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calificare si experien!6, pentru motive temeinice 9i doar cu acordul prealabil al
Achizitorului;
c) sd incunoqliinteze imediat conducerea Achizitorului despre producerea
oricdrui eveniment in timpul executdrii serviciului de pazd,, conform Planului de
pazd, regulamentelor qi procedurilor interne specifice ale IFIN-HH cAt qi alte
dispozilii date de conducdtorul acestuia;
d) s6 aduc[ la cunoqtinla conducerii Achizitorului, in scris, prin transmiterea unei
adrese, despre situaliile care pot conduce la slibirea sistemului de pazd qi la
inlesnirea sustragerii de bunuri;
e) in cazul producerii unor situalii de urgen!6 s5 ia primele misuri pentru
salvarea persoanelor, a bunurilor sau a valorilor apa(indnd Achizitorului Ei s[
sesizeze persoanele qi instituliile stabilite prin Planul de pazd;
f) sd respect. ,.guiu-entele si procedurile interne specifice ale IFIN-HH cat si
alte dispozitli date de conducatorul acestuia;
g) sd sesizeze conducerea Achizitorului in scris, prin transmiterea unei adrese, in
legeture cu orice faptS de naturd a prejudicia patrimoniul acestuia.
h) sd despdgubeascd Achizitorul impotriva oriciror:
reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectualS (brevete, nume, mSrci inregistrate etc.), legate de
Lchipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in
legitura cu serviciile Prestate;
- daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu
excepjia situaliei in care o astfel de inc61c are rezulti din respectarea
caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor;
i) sd r6spun dd atfi- de siguranla tuturor operaliunilor 9i metodelor de prestare
utilizate,cdt li de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
j) s6 considere toate documentele gi informaJiile care ii sunt puse la dispozilie
ieferitoare la prezentul contract drept private gi confidenliale, sd nu publice sau
divulge nici un element al prezentului contract lard acordul scris, prealabil, al
Achiiitorului. Dac6 exista divergenle cu privire la necesitatea publicdrii sau
divulgirii in scopul executdrii prezentului contract, decizia finali va aparfine
Achizitorului.
k) s6 se ablini de la orice declaralie publicd privind derularea contractului fEr[
aprobarea prealabila a Achizitorului gi de la a se angaja in orice altd activitate care
intra in conflict cu obligaJiile sale fa!6 de Achizitor conform contractului;
l) s6 respecte prevederile tuturor legilor qi reglementdrilor in vigoare cu
incidenld in executarea contractului qi sd se asigure cd si personalul sdu, salariat
sau contr actat de acesta, conducerea sa, subordonalii acestuia 9i salariatii din
teritoriu vor respecta qi se vor supune de asemenea aceloragi legi gi reglementdri.
prestatorul va despdgubi Achizitorul in cazul oriciror pretenlii gi acliuni in justitie
^J

rezultate din orice incdlcari ale prevederilor in vigoare, in legatura cu executarea
contractului, de cdtre Prestator, personalul sdu, salariat sau contractat de acesta,
inclusiv conducerea sa, subordonalii acestuia, precum 9i salarialii din teritoriu;
m) sa pastreze secretul profesional, pe perioada executdrii Contractului, inclusiv
pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum gi dupd incetarea Contractului,
in acest sens, cu exceplia cazului in care se obline acordul scris prealabil al

Achizitorului. Prestatorul qi personalul siu, salariat ori contractat de

acesta,

incluz6nd conducerea qi salarialii din teritoriu, nu vor comunica niciodatd oricdrei
alte persoane sau entitAf, nici o informalie confidenlialI divulgati lor sau despre
care au luat cunogtin![ qi nu vor face publici nici o informalie;
n) sa inqtiinleze Achizitorul gi sd transmitd propuneri pentru aplicarelactualizare
dac6 pe parcursul derularii contractului intervin modificdri ale standardelor qi/sau

legislaliei aplicabile

la data

elaborarii Contractului, ale legislaliei

care

eaid activitatea de pazd sau a modului de executare aprestafiei;
urmdreasci permanent ca serviciile, pentru care s-a angajat, sa fie

reglernent

o) s[

indeplinite cu promptitudine si profesionalism;
p) sa se asigrre ca .rici un agent de pazanu-si va parasi postul si ca nu se va afla
iub influenta alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului si nici nu va aduce
si/sau avea bauturi alcoolice sau stupefiante asupra lui in timpul serviciului si/sau
in post. Parasirea de catre agentii de paza a posturilor pe timpul serviciului de
paza sau nerespectarea interdictiilor privind bauturile alcoolice si stupefiantele,
pr.rr- si incalcarea a consernnelor particulare si generale constituie incalcare
grava a obligatiilor contractuale de catre Prestator si indreptateste Achizitorul la
denuntarea unilaterala si imediata a contractului incheiat;
q) s6 sprijine Achizitorul in intocmirea Planului de Paza qi avizarea acestuia la
oigur.t. uLilitut. conform reglementarilor in vigoare, dupa acceptarea acestuia de
catre Achizitor;
r) sd - qi asume pe deplin responsabilitatea pentru prestarea serviciilor in
conformitate cu cerintele Achizitorului si in concordanta cu dispozitiile legale
aplicabile si cele ale Planului de Paza;
tj sd asigure, pe toatd perioada derularii contractului, un numar minim de 4
agenti pe post;
tt s6 asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de Iucru (portul uniformei de
serviciu) specific sezonului, a insemnelor distinctive, a documentelor posturilor si
dotarea cu toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii de paza
conform legislatiei in vigoare si a prevederilor din Planul de paza;
u) sd execute instruirea permanenta a agentilor de securitate pe linie de
specialitate, protectia muncii, PSI, protecfie civilS si protectia mediului, cu
respectarea legislaliei in vigoare;
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v) sd suporte, prejudiciul cauzat in cazul constatarii de sustrageri de bunuri sau

valori din obieitivele incredintat e, daca in urma cercetarilor efectuate de catre
organele abilitate se constata vinovatia agentilor de securitate ca urrnare a
nelindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a atributiilor de serviciu. Pe toata
perioada contractului sa detina o asigurare pentru plata daunelor provocate prin
efectuarea defectuoasa a serviciului de paza;

w) sd ia masuri de imbunatatire a serviciilor de paza inclusiv de inlocuire

a

agentilor de securitate care nu executa corespunzator atributiile de serviciu;
s6 ia masuri pentru prevenirea si impiedicareaproducerii actelor de tulburare a
ordinii in perimetrul obiectivului;
s6 cunoasca sistemul de legatura si modul de actiune si cooperare cu alte forte
(foti1iu, pompierii, Ambulanfa etc.) si sa aplice cu strictete prevederile Planului de
paza referitoare la alarmarea dispozitivului in situatii deosebite;
s6 asigure interventia cu echipaj mobil in caz de eveniment si dispecerizarea
utilizand metode si echipamente specifice fara costuri suplimentare. Timpul de
eveniment va fi de maxim 15 minute, conform
raspuns pentru interventiiin
"urde
prevederilor legale in vigoare;
ru mentina toate autorizatiile prevazute de lege in termen de
aa) sA detina
valabilitate;
bb) sA permitd Achizitorului si verifice modul de prestare a ser.viciilor pentru
u rtuUiti conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnici gi din caietul de
sarcini. Verificarile vor fi efectuate de cStre Achizitor prin reprezentanlii sdi
imputernicili, Achizitorul av6nd obligalia de a notifica in scris Prestatorului,
identitatea persoanelor imputemicite pentru acest scop. De asemenea, Prestatorul
aduca prejudicii spatiilor si echipamentelor primite in folosinta, de
se obliga ,u
la Achizitor, pentru agentii de paza.

*)

y)

z)

ii

n

3.4. Receptia serviciilor. Modalitati de plata
Serviciile se vor considera prestate numai dupa confirmarea acestora de
catre Achizitor, pebaza documentelor justificative prezentate de Prestator.
Achizitorul se obliga sa plateascd pretul convenit in prezentul contract cdtre
Prestator pentru serviciile prestate si confirmate conforn paragrafului precedent,
in 30 zile de la confirmarea acestora si comunicarea catre Achizitor a facturii de
cdtre Prestator. Factura se va emite in data de 1 a fiecSrei luni, depundndu-se in
original la sediul autoritAfli contractante in maximum 3 zile lucratoare.

4. Durata prestarii serviciilor:
-12 luni de la data semnarii contractului

Contractul poate

fi

de catre partile contractante.
prelungit, prin acordul pd(ilor, prin semnarea unui Act
5

aditional care va face parte integrantd
Prestatorului nu se modificd.

din

Contract, caz in care oferta financiar[ a

5. Prezentarea ofertei. Stabilirea ofertei castigatoare
Criteriul uttlizateste "pretul cel mai scazut", care se va aplica numai ofertelor
care sunt intocmite cu respectarea intocmai a cerintelor prezentului caiet de sarcini

a)

si a documentatiei de calificare;
Propunerea financiara va fi argumentata in mod obligatoriu de elementele
care au stat la baza acesteia;
Propunerea tehnica va contine descrierea detaliata a serviciilor ce vrmeaza a
d prestaie si a personalului ce urrneaz a a fr alocat pentru efectuarea prestatiilor.

b)
c)

6. Valabilitatea ofertei:
Minim 90 de zlle dela data limita de depunere a ofertelor.
7. Documente solicitate:
- Licenla de functionare;
- Copie a politei de asigurare pentru raspundere civila a societatii;
- Dovada autorizarii dispeceratului propriu de monitorizare si interventie
- Dovada experientei similare prin prezentarea documentelor doveditoare :
contracte similare/documente constatatoare/procese verbale finale de receptie a
serviicilor pentru care arela avut contracte in ultimii 3 ani;
- Atestate I certificate profesionale.
in vederea formul6rii ofertei, se recomandS operatorilor economici interesa{i
vizitarea amplasamentului, pentru a evalua pe proprie rdspundere, cheltuiala,

riscul qi datele necesare pentru elaborarea ofertei. Accesul pentru vizitarea
amplasamentului se realize aza prin transmiterea unei solicitari scrise cu 5 zile
inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.
Pentru v\zitarea amplasamentului , reprezentantul
interesate vor avea asupra lor:
-Act de identitate,original si copie;
-Imputernicire din partea societatii ;
-Masca medicala de protectie;
Persoana de contact: Ionel Neagu tel.0745600492

Intocmit,
)"1 ,
Administrator //t ( ,
Ing. Ionel Neagu J

I

reprezentantii, societatilor

Schita amplasamentului IFIN-HH Gru p 2,
dispunerea cladirilor lFlN-HH si a
punctelor de paza
cu 2 posturi de paza pentru acces
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paza Nuclear&Vacuum
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Post paza

pentru acces
Ppa nr. 2
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LEGENDA
Ppa nr 1
Ppa nr. 2
Ppp nr. 1
Ppp nr.2

(Post paza
(Post paza
(Post paza
(Post paza

pentru acces)
pentru acces)

pentru patrulare)
pentru patrulare)

2.3.4.
5.
5.
7.
8.

IFTM + INFLPR
lFIN-HH (DFT + DFPE + DFCTI)

9

lFlN-HH (PavilionCMRlD)

INFLPR

roEr
INOE

9A. N&V
10. N&V
11. N&V
12. N&V
13. N&V
14. N&V
15. N&V
16. N&V
17. N&V
18. N&V
19. N&V
20. N&V
21. rFrN-HH (DFCn)
22 lFlN-HH (Matazie-CDBRP)

23.

24 lFlN-HH (Laborator detectori - DFPE)
25. INFLPR
26.
27.
28.
29.

-

tFrM
IFTM

tFtM
INFLPR

30.
31. Foisor parc
32. INTLPR
33 lFlN-HH (Redactare/tiparire - CDBRP)
34. tSS
35. rSS
35. tFrM
37, lFlN-HH (CPSoN + Sala de festivitatr)
37A. rNOE
378. TNFIPR/rFrN-HH
38 lFlN-HH (Punct detransformare)
39. lFlN-HH (Eiblioteca - CDBRP)

-

Desenat: Luminita MISCHIE

40.
41.
42.
43.
44.
45.

C|TON
CTTON

-

MaSazie

N&V
N&V

ANEXA nr. 7
la CAIETUL DE SARCINI pentru achizitia serviciilor de paza, protectie si control acces pentru

obiectivul lFlN-HH Grup 2.

