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INVITATlE DE PARTICIPARE 

TEATRUL EVREIESC DE STAT este interesat sa achizitioneze prin semnarea unui 
contract valabil pentru perioada 01.05.20 L&-31. L22018, cu posibilitatea prelungirii prin act 
aditional cu inca 4 luni conform art 165 din HG 39512016, pentru Servicii de paza sil 

protectie in folos propriu. pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia si a 
persoanelor ce lucreaza in institutie. a vizitatorilor . precum si pentru prevenirea producerii 
unor evenimente deosebite ( distrugeri de bunuri. altercatii intre persoane,etc. la obiectivele 
situate in urmatoarele locatii: 

Str Dr Iuliu Barascb nr 15 Sector 3 Bucuresti- Sediu- 1 agent 24124 

Sos Pantelimon nr 1-3 Sector 2 1 agent 24124 

motiv pentru care s-a emis prezenta lnvitatie de participare 

l.Prezenta invitatie are drept obiect achizitia de servicii de paza, cod CPV 79713000-5. 

Valoarea contractului este de 129360 lei fara TV A pentru anul 2018, la care se adauga 
63360 lei fara TVA pentru anuJ 2019. 

Criteriul de atribuire a acestui contract este "cel mai bun raport calitate -pret" 

2. Modalitate de finantare si plata -bugetul propriu pentru anul2018 si partial 2019 

3. Pentru participarea La procedura. este necesar sa transmiteti pe e-mail achizitii@teatrul

evreiesc.ro. alaturi de propunerea financiara, urmatoarele documente: 

a. Aerul constitutiv, Certificat de inregistrare La ORC (copie conforma cu originalul) 

b. Licenta de functionare, conform Legii 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, 

pentru anui20J8 

c. CV -uriJe persoanelor implicate in derularea contracrului si ale echipei manageriale ( in 

cazul acestora din unna se poate da o declaratie pe propria raspundere privind detinerea de 
know-how specific contractului) 



d. Prezentarea atestatelor profesioonale si a documentelor care atesta pregatirea suplimentara 
a personalului 

e ... Declaratie privind dotarile si echipamentele ( se completeaza DUAE) 

f Declararie pe propria raspundere privind confectionarea de unifonne 

g declaratie pe propria raspundere privind abilitatea personalului de a utiliza informatiile 
stocate in sistemul CCTV 

h. Cazierul judiciar si fisca1 pentru finna sau declaratie pe propria raspundere ca ele vor fi 
prezentate daca agentul economic va fi declarat castigator 

i. Certificat de atestare fiscala 

j Extras din REVISAL actualizat 

k. Certificat de Management a1 Calitati~ in conformitate cu standardul ISO 9001 

1. Declaratia privind situatia personala a operatorului economic ( se completeaza DUAE). 

m. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii pe ultimul an - - aceasta trebuie sa 
contina cel putin un contract similar ( se completeaza DUAE) si recomandari de la cel putin 

un beneficiar 

n. Declaratie pe propriac raspundere privind conditiile de munca si protectia muncii (se 

completeaza OUAE) 

Data limita de depunere a ofertelor: 27 aprilie 2018 ora 10. 

informatii suplimentare la Compartiment Achizitii Publice, tel. 0743217965. 

lnsp. de Spec Achizitii Publice 



ANEXA 

PRIVIND DETALIEREA MODULUl DE APUCARE A CRITERIULUI 

CEL MAl BUN RAPORT CALITATE/PRET 

Pret 20 puncte 
Criteriul tehniic 80 puncte 

Detalierea modului de atribuire a celor 80 de puncte pentru criteriul tehnic 

Nrcrt Categoria Punctaj 
1 Agent de paza 15 
2 Managementul Contractului 5 
3 Infrastructura contractului 15 
4 Firma de Paza 45 

TOTAL 80 

Defalcare punctaj pentru criteriul tehnic 

1. Agent de paza 

Nrcrt Subcategorii din categoris Agent de paza Mod de indeplinire Puncte 
b. Experienta specifica contractului Prezentarea OI urilor 10 

personalului alocat si 
a atestatelor 
profesionale 

d. Instruire si calificari suplimentare Prezentarea 5 
documentelor care 
atesta calificarea 
suplimentara a 
personalului 

15 

2 Managementul contractului 

Nr crt Subcategorii din categoria Managementul Mod de Indeplinire Puncte 
contractului 

b. Know how al echipei manageriale specific Prezentarea OI - 5 
contractului urilor echipei 

manageriale sau a 
unei declaratii pe 
propria raspundere 



1 1 

3. Infrastructura contractului 

Nrcrt Subcategorii din categoria Infrastructura 
contractului 

a. Sisteme si instrumente de comunicatii 

b. Uniforme 

c. capacitatea de utilizare a informatiilor 
stocate in sistemul CCTV 

20 

4. Firma de paza 

Nrcrt Subcategorii din categoria firma de paza 

a. Dovezi privind respectarea propriilor 
angajamente 

b. Numar de salariati 

c. Nivel de salarizare 

ISO 9001 

Experienta similara 

1 prMnd detinerea 
knowhow 

Mod de indeplinire 

Se va prezenta lista 
dotarilor tehnice 

Se va prezenta o 
declaratie pe propria 
raspundere privind 
confectionarea de 
uniforme 

Se va prezenta o 
declaratie pe propria 
raspundere privind 
abilitatatea de acces 
la informatiile 
stocate in sistemul 
CCTV 

Mod de indeplinire 

Se va prezenta 
certiificatul de 
atestare fiscala , 
caz:ierul judiciar si 
fiscal pentru firma 
Se va prezenta o 
declaratie privind 
numarul de salariati 
Se va prezenta extras 
din REVISAL 
Se va prezenta 
certificatuiiSO 9001 

Se va prezenta lista 
principalelor prestari 
de servicii in ultimii 3 
ani ( cel putin un 
contract similar) 

Puncte 

5 

5 

5 

15 

Puncte 

15 

5 

10 

5 

10 

45 



CAIET DE SARCINI 

SERVICD DE PAZA PENTRU SEDWL TEATRULUI EVREIESC DE STAT 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Prestarea serviciilor da paza pentru TEATRUL EVREIESC DE STAT, fiind necesare doua 
posturi fixe agent de paza 24 h din 24 h. dupa cum unneazaŞ 

- 1 post la sediul Teatrului Evreiesc de Stat, str Dr Iuliu Barasch nr 15 Sector 3 Bucuresti 

- 1 post la depozitul de decoruri din Sos Pantelimon nr 1-3 Sector 2 Bucuresti 

lJ DURATA CONTRACTULUI 

Prestarea serviciilor se executa pe o perioada cuprinsa intre O 1.05.2018 si 3l.l2.2018, 
cu posibilitate de prelungire prin act aditional. pana la 30.04.20 19., conform art 165 din HG 

395/2016. 

ill . CERINTESPEC~CE 

Paza si mterventia trebuie sa fie asigurata de catre o Societate Comerciala 
specializata in serviciul de paza si protectie. care sa fie constituita si sa functioneze conform 
pre\cderilor legale (Legea 333.2003, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Prin servicii de paza trebuie sa se asigure: 

• paza obiectivului impotriva furturilor precum si a altor actiuni producatoare de 
pagube materiale 

• asigurarea ordinii publice in interiorul obiectivului 

Serviciul de paza cu post fix , trebuie sa fie asigurat in regim de permanenta ( 24 h) . 

. Pentru asigurarea eficienta a sen iciiloir de paza, este obligatorie dotarea cu minim 
un telefon mobil. 

Personalul care indeplineste atributiile de interventie rapida, trebuie sa aiba urmatoarea 
dotare: 

1. uniforma tip, adecvata sezonului 

2. baston de cauciuc sau tomfa 

3. pulverilator iritant lacrimogene de capacitate medie (50 mi) 

4. mijloace de avertizare sonora si luminoasa ( Ouier, lanterna) 

5. dispozitiv individual de iluminat de tip "hands free" 



6. mijloace de comunicare- telefon mobil 

• Societatile specializate in paza si protectie trebuie sa prezinte in copie legalizata 
licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, valabila pentru anul 

2018. 
• Prin serviciul de paza solicitat, se asigura: 

• 1. paza obiectivului. impotriva accesului neautorizat sau a ocupani abuzive 

• 2.paza obiectivului impotriva furtului, distrugerilor sau a altor actiuni producatoare de 

pagube materiale 

• 3. paza bunurilor din cadrul obiectivului si asigurarea integritatii acestora 

• 4. detectarea substantelor, annelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura 
care pot provoca o paguba 

• 5. furnizarea catre beneficiar a infonnatiilor privind incidentele aparute in cursul 

activitatii de paza 

• 6. acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii. etc 

• 7. asigurarea ordinii si linistii publice in cadrul obiectivului si in imediata vecinatate a 
exteriorului acestuia 

• 8. elaborarea de proceduri de protectie si paza specifice obiectivului 

• 9. oprirea si legitimarea persoanelor straine care intra in obiectiv, iar in cazul 

infractiunilor flagrante, oprirea si predarea politiei a faptuitorilor, a bunurilor sau 
valorilor care fac obiectul infractiunii sau a altor fapte ilicite, luand masuri pentru 
conservarea sau paza lor, intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri 

• 1 O. sesizarea politiei referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul 
achizitoruJui, oferind concursul organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce 

revin acestora pentru prinderea infractori lor-

• 11. In caz de avarii la retelele edilitare din perimetrul obiectivului pazit, anuntarea de 
urgenta a persoanelor in drept sa ia masuri 

• 12 respectarea cerintelor contractului 

• 13 prestarea serviciile cu personal calificat 

Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

1. Sa aiba varsta de cel putin 18 ani 

2. Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei 

3. Sa nu aiba antecedente penale 

4 Sa fie atestat profesional, , potrivit legii 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 

5 Sa fie echipat cu unifonne distinctive, pe care le va purta numai in timpul exercitarii 
serviciului 

Responsabilitatile si obligatiile agentuJui de paza in timpul desfasura rii activitatii de 
paza 



• 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 si sa asigure integritatea acestora., in punctul fix si 
prin ronduri periodice 

• Sa opreasca si sa legitimeze persoanele care doresc sa intre in obiectivul pazit, iar in 
cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile 
sau valorile care fac obiectul infractiunii, luand masuri pentru conservarea si paza lor, 
intocmind totodata un proces verbal pentru luarea acestor masuri 

• Sa aduca la cunostinta responsabilului cu derularea contractului din cadrul unitatii 
beneficiare si-sau conducatorului acesteia, producerea oricarui eveniment in timpul 
exercitarii serviciului si masurile luate 

• In caz de avarii produse la instalatii, conducte, la retele electrice, telefonice, etc sau in 
orice alte imprejurari de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta 

celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitatea 
consecintelor evenimentului 

• Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii 
si sa isi dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea 
infractori lor 

• Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor in caz 
de dezastru 

Dotarea minima pentru un post fix asigurat de agenti de paza cu dotare standard 

1. Uniforma tip, adecvata sezonului 

2. Baston de cauciuc sau tom fa 

3. Pulverizator de substante iritant-lacrimogene de capacitate medie (50 mi) 

4. Mijloace de avertizare sonore sau luminoase ( fluier, lanterna) 

Serviciul de paza se asigura 24/24 h, de luni pana duminica inclusiv 

Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor 

Confirmarea prestatiei se va efectua prin incheierea la fiecare inceput de luna, pentru luna 

anterioara, a unui proces verbal de receptie a serviciilor de paza, care va contine date 
referitoare la cantitatea si calitattea activitatii prestate, in baza caruia se va face decontarea 
acesteia. 

In cazul in care nu se executa prestatia conform planurilor de paza si conditiilor stabilite prin 

contract. plata se va diminua proportional cu perioada in care nu au fost îndeplinite obligatiile 
contractuale. De asemenea. se va constata si stabili valoarea pagubelor suferite in urma 
neexecutarii sau slabei prestatii a serviciului de paza. 



IV RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI 

Prestatorul este obligat- prin personalul de paza propriu angajat pentru executarea prezentului 
contract, sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce u revin . fiind direct raspunzator pentru 
paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. 

Activitatea de paza se va desfasura potrivit legii si a planului de paza care stabileste in 
principal: efectivul de personal de paza. numarul de posturi si amplasarea acestora, 

amenajarile. instalatiile si mijloacele tehnice de paza, legatura su cooperarea cu alte organe cu 
atributii de paza ale obiectivelor, bunurilor si valorilor 

Activitate-a de instruire de orice fel a personalului angajat revine prestatorului. 

V VALOAREA CONTRACfULUI SI CRITERIUL DE ATRIBUIRE A 

CONTRACTUL fi DE ACHIZITIE PUBLICA 

Valoarea contractului este de U9360 lei fara TV A pentru anul 2018, la care se adauga 
63360 lei fara TV A pentru anul2019. 

Criteriul de atribuire a acestui contract este "cel mai bun raport calitate -pret" 

Detalii privind detalierea modului de aplicare a criteriului sunt prevazute in anexa la prezentul 

caiet de sarcini. 

ScfServiciu Administrativ 


