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INVITA TIE DE PARTICIPARE

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului ce
are ca obiect prestarea serviciilor de paza, protectie si interventie la obiectivele, bunurile si
valorile S.C. CONPET S.A situate la: Cladire Dispecerat Central, Sediul Administrativ II,
Baza Sportiva Vointa, Baza Sportiva Strejnic si Depozitul de materiale Inotesti.

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.

Numarul posturilor necesare si amplasarea lor:

1. Dispeceratul Central al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3:
1 post de paza fix asigurat 24 ore/zi, inclusiv samba ta, duminica si in zilele de
sarbatori legale, amplasat la intrarea principala;
1 post de paza fix asigurat 24 ore/zi, inclusiv samba ta, duminica si in zilele de
sarbatori legale, amplasat in camera de monitorizare;
2 posturi de paza fixe, asigurate 8 ore/zi, de luni pana vineri, amplasate la intrare
acces salariati;

2. Sediul II Administrativ al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr.8:
2 posturi de paza mixte (fixe si mobile) asigurate 24 ore/zi, inclusiv sambata,
duminica si in zilele de sarbatori legale, amplasate la punctul de control acces in
obiectiv;

3. Depozit Materiale Inotesti, situat in Com. Inotesti
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de
sarbatori legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv;

4. Baza Sportiva Vointa, situata in Ploiesti, str. Curcubeului, nr.46
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv samba ta, duminica si in zilele de
sarbatori legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv;

5. Baza Sportiva Strejnic, situata in Com. Strejnic
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de
sarbatori legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 90 de zile.

Oferta tehnico-financiara va fi elaborata si prezentata astfel incat aceasta sa respecte
cerintele prevazute in Caietul de sarcini si sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei
propunerii tehnico-financiare cu specificatiile prevazute in Caietul de sarcini. Oferta trebuie
Întocmită astfel Încât În procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnico-financiara să
permită identificarea facilă a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.

Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului contract
(preturi fara TVA)/2 ani.

Pretul total ofertat/2 ani va fi prezentat si detaliat, respectiv lei/an, fara TVA, tarif/ora, fara
TVAltotal agenti, tarif/luna, fara TVAltotal agenti.
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De asemenea, se va preciza numarul total de agenti ce vor fi pusi la dispozitie in vederea
indeplinirii obiectului contractului.

Atat conditiile mentionate in Caietul de sarcini, cat si clauzele contractuale trebuie indeplinite
cumulativ, in cazul in care acestea nu sunt respectate in totalitate, oferta va fi declarata
neconforma.

Odata cu oferta tehnico-financiara, ofertantii au obligatia de a prezenta si urmatoarele documente:

1. Declaratie privind eligibilitatea, conform art. 13 alin. (1) din Normele Procedurale Interne
de Achizitii ale SC CONPET SA, anexata

2. Declaratie privind neincadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 13 alin. (2) din Normele
Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA, anexata

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Normele
Procedurale Interne de Achizitii ale SC CONPET SA, anexata

4. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.

5. Ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii (semnarii si finalizarii) in ultimii 3 ani, a unui
contract similar celui pentru care se oferteaza. Ofertantul va anexa copia contractului respectiv
sau copia paginilor relevante, recomandari, certificate/documente emise de catre o autoritate sau
de catre clientul achizitor din care sa rezulte executarea si finalizarea prestarii seNiciilor similare.
Copiile contractului/paginilor relevante vor confirma: obiectul, valoarea, perioada de derulare, data
finalizarii acestuia.

6. Licenta de functionare emisa de Ministerul Administratiei si Internelor (copie legalizata), in
conformitate cu prevederile Legii 333/2003

7.Documente din care sa rezulte ca ofertantul este autorizat conform legii sa organizeze cursuri de
pregatire "Agenti de securitate': copie legalizata. Ofertantul poate prezenta si un contract de
colaborare, in copie legalizata, incheiat cu o firma specializata, autorizata pentru organizarea unor
astfel de cursuri.

8. Polita pentru asigurarea de raspundere civila legala, specifica societatilor specializate in seNicii
de paza si securitate, incheiata cu o societate de asigurari pentru o valoare minima de 200 000
euro/an, copie, cu mentiunea "conform cu originalul",

9. Formularul de oferta, anexat.

Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părti contractante.
Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Achizitor.

Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va depune in plic sigilat, pana la data de 07.04.2015, ora 16.00, la registratura

S. C. CONPET S.A, Ploiesti, Strada Anul 1848, În atentia SeNiciului Achizitii. cu mentiunea "A NU
SE DESCHIDE DECÂT DE CATRE COMISIA DE EVALUARE".

Pe plic se va menţiona procedura pentru care a fost depusă, respectiv: "Servicii de paza,
protectie si interventie la obiectivele, bunurile si valorile S.C. CONPET S.A situate la:
Cladire Dispecerat Central, Sediul Administrativ II, Baza Sportiva Vointa, Baza Sportiva
Strejnic si Depozitul de materiale Inotesti".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un
contract de angajare Între societăţile noastre.
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6CONPET
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2240 sau pe

adresa de email claudia.braslasu@conpet.ro .

Anexăm prezentei urmatoarele documente:
Caietul de sarcini
Contractul ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul desemnat castigator,
formulare

Va multumim pentru colaborare.

Cu stimă,

SERVICIU ACHIZITII

Exp. AP.t~Braslasu

SEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. Agripina Tircavu

#;

Director Departament Managementul
Achizitiilor si Investitiilor

Ing. Rad I u

mailto:conpet@conpet.ro;
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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PAZA, PROTECTIE SI INTERVENTIE

PENTRU OBIECTIVELE BENEFICIARULUI S.C. CONPET S.A.

1. OBIECTUL
Obiectul acestui Caiet de Sarcini il constituie prezentarea conditiilor pe baza carora

operatorii economici specializati prezinta oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea
contractului de prestari servicii "Paza, protectie, si interventie la obiectivele, bunurile si valorile
S.C. CONPET S.A.", conform Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor.

SCOPUL SI DURATA CONTRACTULUI
Tinand cont de specificatiile activitatii de baza, trasportul titeiului, gazolinei, etanului si

condensatului prin conducte, precum si valoarea si importanta activelor existente in obiectivele
S.C. CONPET S.A., scopul achizitionarii acestor servicii este de a asigura protectia obiectivelor si
a personalului propriu, in conditiile Legii Nr. 333/2003, in vederea desfasurarii in bune conditii a
activitatii de baza.

1.1. Contractul se va desfasura pe o perioada de 24 luni de la momentul semnarii
contractului

2. DESCRIEREA SERVICIILOR CARE SE DORESC A FI ACHIZITIONATE, A
LOCURILOR DE PRESTARE A ACESTOR SERVICII SI OBLIGATIILE
PARTILOR

2.1 Descrierea serviciilor
Serviciile specializate de paza si interventie vor avea ca obiective principale:
a) Paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;
b) Controlul accesului in obiective, in conformitate cu procedurile si reglementarile

Beneficiarului;
c) Paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor

actiuni producatoare de pagube materiale;
d) Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor in obiective;
e) Asigurarea conducerii activitatilor specifice din dispecerat propriu, sistem de

comunicatii propriu si logistica necesara interventiilor in caz de urgenta;
f) Asigurarea interventiei in caz de incident, la timp si cu capacitatea necesara, conform

prevederilor din planurile de paza ce vor fi intocmite pentru fiecare obiectiv in parte;
g) Detectarea substantelor, armelor, explozivilor sau materialelor de alta natura, care pot

provoca pagube in obiectivele pazite;
h) Paza proprietatii intelectuale;
i) Asigurarea unei capacitati de suplimentare a resurselor angrenate pentru paza pe

perioade limitate, in caz de evenimente specifice (cresterea gradului de alerta terorista);
j) Utilizarea sistemelor integrate de securitate existente in cadrul obiectivelor la nivelul de

eficacitate si eficienta proiectat, in vederea asigurarii calitatii serviciului, perspectiva din
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care agentii de securitate care vor executa serviciile contractate vor fi calificati conform
O.G. nr. 129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii Nr. 333/2003;

k) Furnizarea catre reprezentantii Beneficiarului si catre autoritatile competente a
informatiilor legate de toate incidentele aparute in timpul desfasurarii activitatii de paza;

l) Participarea fumizorului de servicii de paza la suportarea pagubelor produse de un
incident in cazul in care serviciul de paza, protectie, supraveghere si interventie, nu a
fost efectuat conform contractului prin suportarea in totalitate a prejudiciului; asigurarea
resurselor de despagubire, inclusiv prin garantii de buna executie , in favoarea
Beneficiarului.

m) Prestarea de servicii de interventie in regim de urgenta la obiectivele unde se constata
cresterea riscului de securitate si iminenta producerii unor evenimente de furt, sabotaj,
acte teroriste, in vederea stoparii sau limitarii efectelor nedorite (interventia se va face cu
autoturisme cu efective suplimentare de paza, dotate cu echipamente necesare actiunii in
oricare din cazurile enuntate mai sus);

n) Asigurarea serviciilor de paza si transport al unor bunuri de importanta deosebita, valori
si obiecte, la solicitarea Beneficiarului;

o) Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activitatii de paza precum
si modul de executare a serviciului de catre personalul propriu;

p) Personalul de protectie si paza va respecta prevederile legale privind protectia mediului.

2.2 Obiectivele si posturile de paza aferente, pentru care a fost intocmit prezentul Caiet de
Sarcini, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

2.3 Obligatiile partilor
In conformitate cu prevederile Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor si protectia persoanelor, partile contractante au urmatoarele obligatii:

2.3.1. Prestatorul se obliga:
a) sa prezinte autorizatiile necesare desfasurarii activitatii conform legilor in vigoare,

valabile pe toata perioada de derulare a contractului;
b) sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea

obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate;
c) sa puna la dispozitia Beneficiarului, pe toata durata derularii contractului, numarul de

agenti de securitate necesar pentru efectuarea continua si in bune conditii a activitatii
de paza in toate obiectivele. In acest sens, Prestatorul va prezenta, dupa semnarea
contractului, graficul de desfasurare a turelor pentru agentii de securitate, pentru
fiecare post in parte, precum si lista nominala a agentilor de securitate si a
inlocuitorilor acestora. Agentii de securitate care vor executa serviciile contractate vor
fi calificati conform O.G. nr. 129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii
Nr. 333/2003. Agentii de securitate vor executa serviciul conform prevederilor Codului
muncii in vigoare, respectand normele de munca si timpul liber aferent acestor norme;

d) sa organizeze, sa conduca, sa controleze si sa garanteze activitatea de paza, precum si
modul de executare a serviciului de catre personalul propriu;

e) sa asigure, pe cheltuiala proprie, echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor de
securitate, conform normelor sale interne si legislatiei in vigoare, pentru a mentine
prestigiul unitatii benficiare si anume:
- uniforme tip vara/iarna si echipamente de protectie cu insemne specifice;
- personalul de paza are obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de
identificare conform normelor in vigoare;
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- autoturisme inscriptionate cu insemnele societatii prestatoare si dotate cu mijloace de
comunicare si proiector mobil;
- sa doteze posturile de paza cu truse de prim ajutor medicale, dotate conform legii;
- baston autoaparare (tonfa), pulverizatoare iritant-lacrimogene sau dispozitiv cu socuri
electrice si ale mijloace de aparare autorizate prin lege;
- mijloace proprii de legatura radio (statii radio emisie-receptie, telefoane mobile, etc.),
intre posturi si dispeceratul Prestatorului de paza, respectiv responsabilul de derulare al
contractului din partea Beneficiarului;
- lanterne cu acumulatori pentru toate posturile de paza;

f) sa garanteze pastrarea secretului profesional si a confidentialitatii privitor la datele legate
de activitatea Beneficiarului;

g) sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice planurile de paza ale Beneficiarului;
h)sa respecte urmatoarele reguli in timpul executarii serviciului:
~ sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni

producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii Beneficiare;
~ sa pazeasca obiectivele, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea

acestora;
~ sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale si cu

dispozitiile interne ale Beneficiarului, sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din
incinta unitatii a persoanelor, mijloacelor de transport materiale, documentelor si altor
bunuri;

~ sa nu permita accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate, in obiectivele pazite;
~ sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit

infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne
stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa
predea Politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor
fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-
verbal despre luarea acestor masuri;

~ sa instiinteze de indata conducerea unitatii Beneficiare si pe seful sau ierarhic despre
producerea fiecarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

~ in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele electrice
sau telefonice si in orice alte imprejurari, care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de
indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa
constatare;
~ in caz de incendii sa ia imediat masuri de localizare, stingere si de salvare a persoanelor,

bunurilor si a valorilor si sa sesizeze pompierii, la numarul de telefon 112, sa anunte
conducerea unitatii Beneficiare si politia;
~ sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de

calamitati;
~ sa sesizeze politia in legatura cu orice fapt de natura a prejudicia patrimoniul unitatii

Beneficiare si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru
prinderea infractorilor;

~ sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor au acces la
asemenea date si informatii;
~ sa poarte uniforma si insemnele distinctive conform regulamentului intern al

Prestatorului;
~ sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de

bauturi in timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si sa nu paraseasca postul
de paza pana la inlocuirea cu alt agent de securitate;
~ sa fie respectuosi in raporturile de serviciu;
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~ sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte
sarcini care i-au fost incredintate potrivit planului de paza;
i) sa informeze reprezentantul Beneficiarului de toate aspectele rezultate din executarea
misiunii si sa propuna masuri de eficientizare a activitatii de protectie a bunurilor si valorilor;
j) sa asigure mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza, alarmare, comunicatii,
mobilier si oricaror amenajari destinate efectuarii serviciului de paza, puse la dispozitie de
Beneficiar;
k) sa asigure paza inarmata pentru transportul de valori sau substante periculoase atunci cand
este solicitat de catre Beneficiar;
1) personalul de protectie si paza (agentii de securitate si orice personal angajat al
Prestatorului) nu va influenta prin actiunile sale specifice desfasurarea procesului de
productie si nu va intra in zona in care nu ii este permis decat cu acordul si sub coordonarea
personalului de exploatare. Orice consecinte care rezulta din nerspectarea normelor de
securitate, sanatate si medicina muncii vor fi considerate din culpa Prestatorului;
m)personalul de paza sa fie direct raspunzator pentru intretinerea curateniei la locul de
munca, in spatiul de acces;
n) sa asigure stabilitatea agentilor in posturile de paza, in vederea diminuarii
vulnerabili tatilor de protectie fizica, siguranta si securitate a obiectivelor date in paza;
o) predarea-primirea obiectivelor in paza se va realiza printr-un proces verbal semnat intre
Prestator si Beneficiar;
p) interventiile la obiectivele pazite se vor realiza de catre echipaje proprii de interventie .
(echipe mobile) ale Prestatorului, in timp oportun si cu autoturisme din dotarea acestuia.
Autovehiculele (baza materiala) proprii de interventie trebuie sa fie suficiente pentru a
asigura interventia cu echipaje mobile, in vederea intaririi pazei in orice moment la oricare
dintre obiective (se precizeaza tipul, anul de fabricatie si nivelul de echipare). Firma de paza
trebuie sa aiba un numar suficient de persoane pentru a asigura interventia cu echipajele
mobile in vederea intaririi pazei sau suplimentarii acesteia in situatii de forta majora, in orice
moment, la oricare dintre obiective. .
q) se poate prezenta si un contract in copie legalizata prin care ofertantul are asigurate aceste
servicii de o firma specializata;
Se va prezenta declaratie pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, a conducatorului societatii care detine echipe mobile de interventie.
Echipele mobile de interventie rapida trebuie sa fie situate pe teritoriul judetelor unde se
gasesc obiectivele pazite sau in judetele limitrofe asfel incat sa se poata efectua interventia in
timpii cei mai scurti.
Se va anexa lista cu echipajele mobile de interventie rapida (numar de echipaje si localizarea
lor, numarul de persoane/echipaj, tipul si nr. de inmatriculare a mijocului de transport folosit
de echipa de interventie).
Timpul maxim de interventie la orice obiectiv nu trebuie sa fie mai mare de 10 minute.
Daca timpul de interventie nu este respectat, Beneficiarul va pretinde penalitati in cuantum
de 0,1%/minut de intarziere din valoarea facturii in luna in care s-a constatat
neconformitatea. In cazul in care timpii de intarziere inregistreaza un cumul de minim 30
minute pe o perioada de 6 luni, Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul.

2.3.2. Beneficiarul se obliga
a) Sa plateasca integral si la termenul prevazut, tariful datorat Prestatorului de servicii
drept contravaloare a serviciului prestat si sa avizeze pentru plata factura, in termen de 30
de zile de la primirea facturii;
b) Sa colaboreze activ cu Prestatorul de servicii si cu angajatii sai pentru asigurarea
eficientei activitatii acestuia in realizarea obligatiilor contractuale;
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c) Sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractului referitori la conditiile
concrete de desfasurare a activitatii agentilor de securitate;
d) Sa raspunda pentru faptele angajatilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau
sa influenteze negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de securitate;
e) Sa anunte Prestatorul de servicii despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a
clauzelor contractului incheiat in baza prezentului Caiet de Sarcini sau in legatura cu
deficiente manifestate in exercitarea atributiilor profesionale si comportamentul agentilor
de paza.
f) Sa anunte in timp util Prestatorul de servicii asupra oricaror actiuni, activitati ale
Beneficiarului sau organizate de terti in perimetrul obiectivelor predate in paza spre a fi
asigurat cu masuri de paza, protectie si prevenire, actiuni sau activitati care implica riscuri
majore pentru obligatiile contractuale asumate de catre Prestatorul de servicii.

3. GARANTII
3.1. Prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce sau s-a produs ca urmare a

prestarii necorespunzatoare a serviciului si nerespectarea consemnului postului, in conditiile
art. 1350 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, fiind obligat să repare prejudiciul, În
condiţiile legii.
3.2. Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradari ale

bunurilor Beneficiarului produse datorita neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a
obligatiilor agentilor de securitate, fara a se astepta finalizarea cercetarilor organelor de
politie. Vinovatia agentilor de securitate va fi stabilita de catre comisia mixta formata din
reprezentanti ai partilor contractante care se va deplasa la fata locului, va efectua cercetarile
necesare si va evalua cuantumul pagubei, intocmind un proces verbal cu punctele de vedere
ale fiecarei parti; partea nemultumita are dreptul de a se adresa instantei de judecata.
Prestatorul va repara prejudiciul cauzat daca hotararea judecatoreasca care confirma
vinovatia sa este definitiva si executorie.
3.3. Personalul firmei prestatoare nu trebuie sa paraseasca postul (conf. Legii 333/2003)

fara inlocuitor desemnat de catre conducerea firmei. In caz contrar Beneficiarul isi rezerva
dreptul de apela la fortele profesioniste din cadrul M.A.I. (I.P.J. sau I.J.J.), iar contravaloarea
prestatiei serviciului de paza din postul (posturile) respective e) va fi suportata de catre firma
prestatoare de servicii.
3.4 Prestatorul este obligat sa prezinte polita pentru asigurarea de răspundere civilă legala,

specifica societatilor specializate in servicii de paza şi securitate, incheiata cu o societate de
asigurari pentru o valoare minima de 200 000 Euro / an (copie).
3.5. In cazul in care, din vina sa exclusiva firma prestatoare nu reuseste sa isi indeplineasca

sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligatiile asumate, achizitorul are dreptul de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma in cuantum de 0,5% din valoarea
contractului, pentru fiecare neconformiate constatata de catre achizitor.

4. CERINTE TEHNICE IMPUSE OFERTANTILOR
4.1. Licenta de functionare conform Legii Nr. 333/2003, avand ca obiect de activitate, paza

obiectivelor, bunurilor, valorilor si transportul de bunuri si valori, eliberata de Inspectoratul
General al Politiei Romane, in termen de valabilitate;
4.2. Experienta similara: incheierea si indeplinirea in ultimii trei ani, a minim un contract in

valoare de minim 1.350.000 lei, de amploarea si complexitatea Caietului de Sarcini, avand ca
obiect prestarea serviciilor de paza si interventie la obiective de interes national;
4.3. Ofertantul va face dovada detinerii unui dispecerat de monitorizare avizat;
4.4. Ofertantii vor prezenta raspunsuri detaliate pentru fiecare alineat al art. 2.3.1. al

prezentului Caiet de Sarcini iar anexat ofertei economice vor prezenta implicatia in cost a
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fiecarei obligatii tehnice. Neraspunderea la unul din alineatele Art 2.3.1. al prezentului Caiet
de Sarcini constituie nerespectare a solicitarilor din Caietul de Sarcini. De asemenea
ofertantii vor prezenta modul propus pentru cooperare cu angajatii Beneficiarului;
4.5. Se va prezenta in copie legalizata documentele din care sa rezulte ca ofertantul este

autorizat conform prevederilor legale sa organizeze cursuri de pregatire "Agenti de
securitate". Se poate prezenta si un contract in copie legalizata prin care ofertantul are
asigurate aceste servicii de o firma specializata;
4.6. Minim 80% din personalul firmei prestatoare, angajat cu contract individual de munca,

sa fie, la data depunerii ofertelor, certificat si avizat pentru a executa activitatile specifice in
obiectul contractului de achizitie, pentru:

- asigurarea stabilitatii agentilor in posturile de paza, in vederea diminuarii
vulnerabilitatilor de protectie fizica, siguranta si securitate a obiectivelor.

- demonstrarea capacitatatii derularii unui management eficient atat in conducerea
activitatii cat si in supravegherea si dezvoltarea calitativa a serviciilor prestate asupra
personalului propriu, eficientizarii interventiei si pazei;

asigurarea logisticii unui asemenea proiect, respectiv experientei agentilor de
securitate din posturi (posibilitatea schimbarii agentior intre posturi in vederea diminuarii
starii de plafonare in actvitate, crescand astfel eficienta serviciilor);

- asigurarea stabilitatii capacitatii de a suporta derularea contractului;
- evidentierea capacitatii financiare si organizatorice de a raspunde in timp util in caz de

urgente (interventii) pana la dublarea numarului de oameni existenti in posturi ori pentru o
extindere a contractului in alte zone.
4.7. Ofertantul se obliga ca la data intrarii in vigoare a contractului sa puna la dispozitie

dotarile cerute in caietul de sarcini. In caz de neindeplinire in totalitate a acestor cerinte
contractul se reziliaza de drept, fara obligatia din partea Beneficiarului de a notifica rezilierea
sau de a se adresa instantei judecatoresti in acest sens.

5. CONDITII DE CALITATE, MEDIU SI DE SECURITATE SI SANATATE A
MUNCII

5.1. Ofertantul va face dovada implementarii:
- Sistemul de Management al calitatii SR EN ISO - 9001:2008 sau standard echivalent.
5.2. Prestatorul va respecta A.1.1. si prevederile Legii nr. 319/2006, privind securitatea si

sanatate a in munca, Legea nr 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul
163/2007 privind Normele generale A.I.I., Legea Nr.53/2003-Codul muncii, OUG 195/2005,
privind protectia mediului, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 si Legea
211/2011, privind regimul deseuri lor. Prestatorul va prezenta riscurile de sanatate si
securitate si modul de tinere sub control a acestora.
5.3. La incheierea contractului, partile contractante vor incheia conventii pe linie de

protectia mediului, sanatate si securitate in munca, respectiv aparare impotriva incendiilor.

6. CARACTERISTICILE OBIECTIVELOR
Toate obiectivele, unde se va asigura paza umana au asigurate imprejmuiri1e cu

gard, iluminat exterior si interior, precum si spatii amenajate pentru agentii de paza.
Necesarul de posturi a fost stabilit in functie de obiectivele ce urmeaza a fi protejate si de
gradul de dificultate al acestora. Cladirea Dispeceratului Central, Sediul Administrativ 2 si
Depozitul de materiale Inotesti sunt prevazute cu sisteme de supraveghere video.
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7. ALTE CERINTE
7.1. Beneficiarul, in colaborare cu firma prestatoare, intocmeste si avizeaza Planul de

Paza pentru fiecare obiectiv;
7.2. Planul de paza, dupa aprobarea de IPJ , va fi prelucrat de catre firma prestatoare cu

personalul de paza aflat in posturile unitatii;
7.3. Prestatorul va prezenta documente eliberate de Ministerul de Finante prin care va face

dovada achitarii obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul
consolidat de stat si bugetele locale.

7.3.1. Prestatorul va face dovada indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini prin:
- oferirea unui sistem de management al proiectului;

- disponibilitate 24/24 de personal, mijloace auto, mijloace dotare post, pentru interventie;
- posibilitatea de a raspunde in maxim 48 ore la cerintele de marire a obiectivului de paza
(de suplimentare a numarului posturilor de paza);
- sistem de comunicare si raportare lunara a activitatii si posibilitatea imbunatatirii
activitatii.

8. CONTINUTUL OFERTEI
8.1. Pe baza cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini se va preciza in cadrul ofertei:
- tarif/ora, fara TVA, tarif/luna, fara TVA, valoare contract, fara TVA.
8.2. Valoarea ofertei va fi depusa in lei, iar preturile stabilite de catre ofertant sunt ferme
In anexa la oferta financiara, ofertantul va prezenta devizul antecalcul pe ora/om al
serviciului de paza, protectie, supraveghere si interventie, tinand seama de toate
cheltuielile necesare;
8.3. Oferta depusa va avea o perioada de valabilitate de minim 90 zile;

9. ANEXE

Anexa 1 "Obiective de pazit si numarul posturilor"

tO.DISPOZITII FINALE

Oferta castigatoare va fi stabilita pe baza criteriului "Pretul cel mai scazut"si indeplinirea
tuturor conditiilor de calificare si selectie din Caietul de Sarcini.

COORDONATOR COMPARTIMENT PAZA

RO~,
/

DIRECTOR DIRECTI
Ec. DANIEL NICU

~

SEF SERVICIU S.S.I.C.P.
Ing. ECSULESCU
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ANEXA NR. 1 LA CAIET DE SARCINI
Servicii de paza, protectie si interventie la obiectivele, bunurile si valorile

S.C. CONPET S.A.

1. OBIECTUL
Asigurarea pazei obiectivelor ce apartin de S.C. CONPET S.A., dupa cum urmeaza:

1. Sediul Dispeceratului Central;
2. Sediul Administrativ 2;
3. Depozit materiale Inotesti;
4. Baza sportiva Vointa;
5. Baza sportiva Strejnic.

II. SCOPUL ACHIZITIEIe Asigurarea securitatii si integritatii obiectivelor prevazute in prezentul Caiet de Sarcini.

III. OBIECTIVE DE PAZIT

1. Sediul Dispeceratului Central - este amplasat in Ploiesti, Str. Anul 1848, Nr. 1-3 si este
compus din cladire birouri cu 9 etaje, si 2 parcari, una subterana si una la parter;

2. Sediul Administrativ 2 - este amplasat in Ploiesti, Str. Rezervoarelor, Nr.8 si este compus
din cladiri birouri, magazii materiale, depozit carburanti, ateliere, parc auto;

3. Depozit materiale Inotesti - este amplasat in nordul satului Inotesti, comuna Colceag,
judetul Prahova si este compus din: cladire birou, magazie materiale, suprafete si rampe
pentru depozitarea materialelor specifice activitatii aflate sau scoase din uz;

4. Baza Sportiva Vointa - este amplasata in Ploiesti, Str. Curcubeului si este compusa din
cladire in care se desfasoara activitati sportive, teren cu piscina, parcare;

5. Baza Sportiva Strejnic - este amplasata in localitatea Strejnic, Strada Stadionului si este
compusa din cladire si terenuri activitati sportive (2 terenuri fotbal si 2 terenuri tenis de
camp).

IV. NUMARUL POSTURILOR SI AMPLASAREA LOR

1. Sediul Dispeceratului Central
- 1 post de paza fix, asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile legale,
amplasat la intrarea principala; ,
- 1 post de paza fix, asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile legale,
amplasat in camera de monitorizare;
- 2 posturi de paza fixe, asigurate 8 ore/zi, de luni pana vineri, amplasate la intrare acces
salariati.

2. Sediul Administrativ 2
- 2 posturi de paza mixte (fixe si mobile), asigurate 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica
si in sarbatorile legale, amplasate la punctul de control acces in obiectiv.

3. Depozit materiale Inotesti
- 1 post de paza mixt, asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv.
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4. Baza Sportiva Vointa
- 1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv.

5. Baza Sportiva Strejnic
- 1 post de paza mixt, asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata si duminica si in sarbatorile
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv.

DIRECTOR DIRECTIA P.I.C.
Ec. DANIEL NICU~~,

~~~

SEF SERVICIU S.S.LC.P.
Ing. NECSULESCU

7 COORDONATOR COMPARTIMENT PAZA

RO~
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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
nr. S-CA-CD din _

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr.__ ' _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. ' _

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A., cu sediul in Mun. Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul Comertului
PH sub numarul J29/6/1991, capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei, cod IBAN RO 38 RNCB
0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl.
ing. Liviu IIasi - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Financiar, in calitate de ACHIZITOR,

si

S.C. . cu sediul in , str. ,
nr. , jud. ., telefon , fax , cod de inregistrare fiscala
RO " inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand cod IBAN
________ deschis la , reprezentata prin _
Director si - Director Economic, in calitate de PREST ATOR.

CLAUZE OBLIGATORII
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicile de paza, protectie si interventie la obiectivele,

bunurile si valorile S.C. CONPET SA, conform planului de paza insusit de ambele parti si aprobat de
organele competente, la SC CONPET SA, necesarul de agenţi de securitate fiind de de agenti, a
căror distribuire se face astfel:

6. Dispeceratul Central al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848 nr.1-3:
1 post de paza fix asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si in zilele de sarbatori
legale, amplasat la intrarea principala;
1 post de paza fix asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si in zilele de sarbatori
legale, amplasat in camera de monitorizare;
2 posturi de paza fixe, asigurate 8 ore/zi, de luni pana vineri, amplasate la intrare acces
salariati;

7. Sediul II Administrativ al societatii, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor nr.8:
2 posturi de paza mixte (fixe si mobile) asigurate 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si in
zilele de sarbatori legale, amplasate la punctul de control acces in obiectiv;

8. Depozit Materiale Inotesti, situat in Com. Inotesti
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de sarbatori
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv;

9. Baza Sportiva Vointa, situata in Ploiesti, str. Curcubeului, nr.46
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si in zilele de sarbatori
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv;

10. Baza Sportiva Strejnic, situata in Com. Strejnic
1 post de paza mixt asigurat 24 ore/zi, inclusiv sambata, duminica si zilele de sarbatori
legale, amplasat la punctul de control acces in obiectiv.

2.2. Datele referitoare la obiectiv, dispozitivul de paza, programul de lucru, consemnele particulare
cat si cele generale, precum si alte date sunt consemnate in planul de paza.

2.3. Predarea / primirea obiectivului din contract se consemneaza intr-un proces verbal.

3. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
3.1. Valoarea contractului este de /2 ani, fara TVA, respectiv lei/an,

fara TVA. Aceasta valoare a fost stabilita luându-se În considerare tariful de lei/oră, fara
TVA, respectiv leilluna, fara TVA, pentru un numar de de agenti.
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3.2. Plata prestatiei lunare se va efectua de catre achizitor catre prestator, in lei, in contul RO

________ , deschis la , prin ordin de plata, pe baza facturii fiscale emise
de prestator, dupa efectuarea prestatiei, in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea facturii la
achizitor. Se considera ca data a efectuarii platii, data ordinului de plata cu stampila bancii achizitorului. Data
facturarii este ziua de 30 a lunii in curs.

3.3. Plata prestatiei lunare se va efectua in baza Procesului verbal de buna executie, intocmit lunar de
catre prestator si aprobat de catre achizitor si va sta la baza emiterii facturii.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante si se

deruleaza pe o perioada de 24 luni, de la data de pana la ,' inclusiv, cu
posibilitate de prelungire prin acordul scris al partilor prin act aditional sau conform prevederilor HG
301/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privin paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

4.2. Derularea efectiva a contractului incepe in , in baza procesului verbal de
incepere a activitatii.

5. EXECUTARE
5.1. Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-financiara - Anexa nr. 1;
b) caietul de sarcini - Anexa nr.2;
c) scrisoarea de garantie bancara de buna executie - Anexa nr. 3;
d) conventia HSEQ - Anexa nr. 4;

7. ASIGURARI
7.1. Prestatorul garanteaza pentru calitatea serviciilor sale, pentru eventualele prejudicii cauzate

achizitorului din vina agentilor de paza, pentru bunurile date in paza, societatea fiind asigurata la
,avand polita de asigurare nr. , in valoare de EURO/an,

valabila pana la data de . Polita va fi reinnoita si prezentata achizitorului cu maxim 3 zile
inainte de data expirarii.

7.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin
lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui angajat sau altei persoane angajate
de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestora.

8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
a) sa prezinte autorizatiile necesare desfasurarii activitatii conform legilor in vigoare, valabile pe toata

perioada de derulare a contractului;
b) sa respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivelor,

bunurilor si valorilor incredintate;
c) sa puna la dispozitia Achizitorului, pe toata durata derularii contractului, numarul de agenti de securitate

necesar pentru derularea continua si in bune conditii a activitatii de paza in toate obiectivele. In acest
sens Prestatorul va prezenta, dupa semnarea contractului, graficul de desfasurare a turelor pentru
agentii de securitate, pentru fiecare post in parte, precum si lista nominala a agentilor de securitate si a
inlocuitorilor acestora. Agentii de securitate care vor executa serviciile contractate vor fi calificati
conform O.G. nr. 129/2000, instruiti si atestati conform prevederilor Legii Nr. 333/2003. Agentii de
securitate vor executa serviciul conform prevederilor Codului muncii in vigoare, respectand normele de
munca si timpul liber aferent acestor norme;

d) sa organizeze, sa conduca, sa controleze si sa garanteze activitatea de paza, precum si modul de
executare a serviciului de catre personalul propriu;

e) sa asigure, pe cheltuiala proprie, echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor de securitate,
conform normelor sale interne si legislatiei in vigoare, pentru a mentine prestigiul unitatii beneficiare si
anume:

- uniforme tip vara/iarna si echipamente de protectie cu insemne specifice;

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpeuo
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- personalul de paza are obligatia de a purta in timpul serviciului un ecuson de identificare conform normelor

in vigoare;
- autoturisme inscriptionate cu insemnele societatii prestatoare si dotate cu mijloace de comunicare si

proiector mobil;
- sa doteze posturile de paza cu truse de prim ajutor medicale, dotate conform legii;
- baston autoaparare (tonfa), pulverizatoare iritant-lacrimogene sau dispozitiv cu socuri electrice si ale

mijloace de aparare autorizate prin lege;
- mijloace proprii de legatura radio (statii radio emisie-receptie, telefoane mobile, etc.), intre posturi si

dispeceratul Prestatorului de paza, respectiv responsabilul de derulare al contractului din partea
Achizitorului;

- lanterne cu acumulatori pentru toate posturile de paza;
f) sa garanteze pastrarea secretului profesional si a confidentialitatii privitor la datele legate de

activitatea Achizitorului;
g) sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice planurile de paza ale Achizitorului;
h) sa respecte urmatoarele reguli in timpul executarii serviciului:
~ sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivelor, pentru a preveni

producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii Achizitoare;
~ sa pazeasca obiectivele, bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea acestora;
~ sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile

interne ale Achizitorului, sa efectueze controlul la intrarea si la iesirea din incinta unitatii a persoanelor,
mijloacelor de transport materiale, documentelor si altor bunuri;

~ sa nu permita accesul persoanelor aflate in stare de ebrietate, in obiectivele pazite;
~ sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit

infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin
regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea Politiei pe faptuitor,
bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru
conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal despre luarea acestor masuri;

~ sa instiinteze, de indata, conducerea unitatii Achizitoare si pe seful sau ierarhic despre producerea
fiecarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

~ in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, la retelele electrice sau
telefonice si in orice alte imprejurari, care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la
cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri imediat dupa constatare;

~ in caz de incendii sa ia imediat masuri de localizare, stingere si de salvare a persoanelor, bunurilor
si a valorilor si sa sesizeze pompierii, la numarul de telefon 112, sa anunte conducerea unitatii
Achizitoare si politia;

~ sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor si a valorilor in caz de calamitati;
~ sa sesizeze politia in legatura cu orice fapt de natura a prejudicia patrimoniul unitatii Achizitoare si

sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru prinderea infractorilor;
~ sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca prin natura atributiilor au acces la asemenea

date si informatii;
~ sa poarte uniforma si insemnele distinctive conform regulamentului intern al Prestatorului;
~ sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume astfel de bauturi in

timpul serviciului, sa nu absenteze fara motive temeinice si sa nu paraseasca postul de paza pana la
inlocuirea cu alt agent de securitate;

~ sa fie respectuosi in raporturile de serviciu;
~ sa execute, in raport cu specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pazite, orice alte sarcini care

i-au fost incredintate potrivit planului de paza;
i) sa informeze reprezentantul Achizitorului de toate aspectele rezultate din executarea misiunii si sa

propuna masuri de eficientizare a activitatii de protectie a bunurilor si valorilor;
j) sa asigure mentinerea in stare de functionare a aparaturii de paza, alarmare, comunicatii, mobilier

si oricaror amenajari destinate efectuarii serviciului de paza, puse la dispozitie de Achizitor;
k) sa asigure paza inarmata pentru transportul de valori sau substante periculoase atunci cand este

solicitat de catre Achizitor;
1) personalul de protectie si paza (agentii de securitate si orice personal angajat al Prestatorului) nu

va influenta prin actiunile sale specifice desfasurarea procesului de productie si nu va intra in zona in
care nu ii este permis decat cu acordul si sub coordonarea personalului de exploatare. Orice consecinte
care rezulta din nerspectarea normelor de securitate, sanatate si medicina muncii vor fi considerate din
culpa Prestatorului;
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m) personalul de paza sa fie direct raspunzator pentru intretinerea curateniei la locul de munca, in

spatiul de acces;
n) sa asigure stabilitatea agentilor in posturile de paza, in vederea diminuarii vulnerabilitatilor de

protectie fizica, siguranta si securitate a obiectivelor date in paza;
o) predarea-primirea obiectivelor in paza se va realiza printr-un proces verbal semnat intre Prestator

si Achizitor;
p) interventiile la obiectivele pazite se vor realiza de catre echipaje de interventie (echipe mobile) ale

Prestatorului, in timp oportun si cu autoturisme din dotarea acestuia. Autovehiculele (baza materiala)
proprii de interventie trebuie sa fie suficiente pentru a asigura interventia cu echipaje mobile, in vederea
intaririi pazei in orice moment la oricare dintre obiective (se precizeaza tipul, anul de fabricatie si nivelul
de echipare). Firma de paza trebuie sa aiba un numar suficient de persoane pentru a asigura
interventia cu echipajele mobile in vederea intaririi pazei sau suplimentarii acesteia in situatii de forta
majora, in orice moment, la oricare dintre obiective.

q) timpul maxim de interventie la orice obiectiv nu trebuie sa fie mai mare de 10 minute.
r) In conformitate cu prevederile legii, personalul de paza si control acces este obligat sa cunoasca si sa
respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza obiectivului.

9. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
a) Sa plateasca integral si la termenul prevazut, tariful datorat Prestatorului de servicii drept

contravaloare a serviciului prestat si sa avizeze pentru plata factura, in termen de 30 de zile de la primirea
facturii;

b) Sa colaboreze activ cu Prestatorul de servicii si cu angajatii sai pentru asigurarea eficientei activitatii
acestuia in realizarea obligatiilor contractuale;

c) Sa asigure cadrul legal si sa respecte termenii contractului referitori la conditiile concrete de
desfasurare

a activitatii agentilor de securitate;
d) Sa raspunda pentru faptele angajatilor sai, daca acestea sunt de natura sa impiedice sau sa
influenteze

negativ indeplinirea atributiilor contractuale ale agentilor de securitate;
e) Sa anunte Prestatorul de servicii despre orice nereguli in legatura cu modul de derulare a clauzelor

contractului incheiat in baza prezentului Caiet de Sarcini sau in legatura cu deficiente manifestate in
exercitarea atributiilor profesionale si comportamentul agentilor de securitate.

f) Sa anunte in timp util Prestatorul de servicii asupra oricaror actiuni, activitati ale Achizitorului sau
organizate de terti in perimetrul obiectivelor predate in paza spre a fi asigurat cu masuri de paza, protectie si
prevenire, actiuni sau activitati care implica riscuri majore pentru obligatiile contractuale asumate de catre
Prestatorul de servicii.

10. RECEPTIE SI VERIFICARI
10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din planul de paza.
10.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din planul de paza. Achizitorul are

obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
10.3. Verificarea calitatii serviciului prestat se face de catre achizitor, sau de catre achizititor

impreuna cu imputernicitul prestatorului, coordonatorul de obiectiv, astfel:
• prin sondaj de catre imputernicitii prestatorului si ai achizitorului sau imputernicitii achizitorului.

11. GARANTIA PRIVIND SERVICIILE PRESTATE
11.1. Prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce sau s-a produs ca urmare a

prestarii necorespunzatoare a serviciului si nerespectarea consemnului postului, in conditiile art. 1350 din
Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, fiind obligat să repare prejudiciul, În condiţiile legii.

11.2. Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradari ale bunurilor
Achizitorului produse datorita neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a obligatiilor agentilor de securitate,
fara a se astepta finalizarea cercetarilor organelor de politie. Vinovatia agentilor de securitate va fi stabilita
de catre comisia mixta formata din reprezentanti ai partilor contractante care se va deplasa la fata locului, va
efectua cercetarile necesare si va evalua cuantumul pagubei, intocmind un proces verbal cu punctele de
vedere ale fiecarei parti, iar partea nemultumita se va adresa instantei de judecata. Prestatorul va repara
prejudiciul cauzat daca hotararea judecatoreasca care confirma vinovatia sa este definitiva si executorie.
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11.3. Personalul firmei prestatoare nu trebuie sa paraseasca postul (conf. Legii 333/2003) fara

inlocuitor desemnat de catre conducerea firmei. In caz contrar, achizitorul isi rezerva dreptul de a apela la
fortele profesioniste din cadrul MAI. (I.P.J. sau I.J.J.), iar contravaloarea prestatiei serviciului de paza din
postul (posturile) respectiv(e) va fi suportata de catre firma prestatoare de servicii.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI - SCRISOARE DE GARANTIE
BANCARA

12.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. ,

(2) Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie
emisa de catre o banca agreata de ambele parti, in favoarea achizitorului. Scrisoarea de garantie bancara
de buna executie este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, respectiv, in
cuantum, de Iei. In cazul in care valoarea contractului se modifica, prestatorul are obligatia de a
actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garantie de buna executie se va prezenta de catre prestator achizitorului, in
original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 25 de luni
de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea
valabilitatii Scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 6 luni de la data expirarii Scrisorii de
garantie bancara prezentate initial.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati autoritatii contractante, suma solicitata, la prima si simpla cerere a achizitorului
S.C. CONPET SA Ploiesti.

12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

12.3. Garantia de buna executie se restituie de catre achizitor, prestatorului, in termen de 14 zile de
la data semnarii, fara obiectiuni, a procesului verbal.

13. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE PARTI. PENALITATI.
13.1. În cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in

mod necorespunzator obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma in cuantum de 0,5% din valoarea contractului, pentru fiecare
neconformitate constatata de catre achizitor si consemnata in Registrul de control, prevazute la art.8 din
contract.

13.2. Daca timpul maxim de interventie nu este respectat, achizitorul va pretinde penalitati in
cuantum de 0,1%/minut de intarziere din valoarea facturii in luna in care s-a constatat neconformitatea.
Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate.

13.3. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre prestator. Prestatorul are obligatia de a
achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia la prestator.

13.4. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 3.2. din contract acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5% pe zi
din valoarea facturilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

13.5. Achizitorul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre prestator. Penalitatile
calculate vor fi notificate si facturate catre achizitor. Achizitorul are obligatia de a achita factura de penalitati
in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

14 REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 8 si 9 prezentul contract de catre una dintre parti

da dreptul partii lezate de a notifica partea in culpa in vederea rezilierii contractului.
14.1.1. Simplu fapt al neexecutarii constituie punere in intarziere.
14.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 1° zile

de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

14.3. În cazul prevazut la art 14.2 din contract, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

14.4. In cazul in care timpii de intarziere inregistreaza un cumul de minim 30 minute pe o perioada
de 6 luni, achizitorul are dreptul de a rezilia contractul.
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14.5. Contractul mai poate inceta si prin ajungerea la termen, acordul partilor, declararea

falimentului sau insolventa pentru una dintre parti.

15. LITIGII
15.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
15.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor

adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul achizitorului.

16. FORTA MAJORA
16.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
16.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat

si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

16.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca
vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

17. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
17.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

17.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti competente material de la sediul achizitorului.

18. COMUNICARI
18.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
18.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in

scris a primirii comunicarii.

19. CLAUZE FINALE
19.1. Dispozitivul de paza si securitate va putea fi completat sau modificat prin acte aditionale la
prezentul

contract, cu modificarea corespunzatoare a planului de paza.
19.2. Orice modificare a prezentului contract se face cu acordul partilor prin acte aditionale.
19.3. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,
reprezintă

voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
19.4. Orice modificare survenita in timpul executarii contractului cu privire la statutul juridic si sediul
social al

prestatorului va fi adusa de indata la cunostiinta achizitorului.
19.5. In situatia incetarii contractului, prestatorul va fi avizat asupra obligatiei ce ii revine de a-si

reglementa situatia si de a lua masurile necesare, cum ar fi predarea spatiilor puse la dispozitie de catre
achizitor.

19.6. Toata corespondenta si toate documentele legate de acest contract vor fi scrise in limba
romana.
19.7. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

19.8. Achizitorul si prestatorul se obliga sa nu divulge unui tert continutul prezentului contract fara
acordul scris al celeilalte parti.
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20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a semnat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare originale,
in limba romana, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
S.C. CONPET S.A Ploiesti

PRESTATOR

http://www.conpet.ro
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELiGIBILITATEA

1. Subsemnatul, , reprezentant
imputernicit al _

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/operatorului economic)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca În ultimii 5
ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea
la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi! sau spălare de bani.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitor are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra,
precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai S.C. CONPET S.A., cu sediul
in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii _

Operator economic,

(semnatura autorizata)

mailto:e.mall:
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (3)

din Normele Interne de Achizitii ale SC CONPET SA

Subsemnatul(a), _
(se insereaza numele operatorului economic - persoana juridica ofertanta),

În calitate de ofertant/candidatlconcurent la procedura de

(se menţionează procedura)
pentru achizitia de _

(se inserează, după caz, denumirea produsului, seviciului sau lucrării şi codul
CPV),
la data de (se inserează data), organizată de S.C. CONPET S.A. Ploiesti,
declar pe proprie răspundere că inteleg faptul ca achizitorul are dreptul de a exclude dintr-o
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie orice ofertant/candidat care se afla in oricare
dintre situatiile prevazute la acest articol.

Subsemnatul declar pe propria raspundere urmatoarele:
a) Nu am intrat in faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile nu Îmi sunt conduse de un
administrator judiciar; activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nici nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii; nu sunt Într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata
prin lege, si nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una din situaţiile
prevăzute mai sus;
b) mi-am Îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile
legale În vigoare În România sau În ţara În care sunt stabilit;
c) in ultimii 2 (doi) ani mi-am Îndeplinit obligaţiile contractuale, si nu am produs prejudicii
achizitorilor mei, lucru confirmat in documentul constatator emis. In situatia in care sunt declarat
castigator, inteleg ca refuzul meu de a semna contractul este asimilabil situatiei prevazute la
aceasta literă.
d) Nu am fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli in materie profesională;
e) Nu prezint informaţii false si inteleg ca, in situatia in care nu prezint informaţiile solicitate de
către Conpet, in scopul demonstrării Îndeplinirii criteriilor de calificare şi / sau a conformităţii
ofertei, pot fi exclus din procedura;
f) Nu ma aflu in orice alte situaţii În care Conpet ar putea Înregistra un prejudiciu de imagine
sau de orice alta natura;
g) Inteleg ca pot fi exclus din procedura in situatia in care Înregistrez debite restante in
contabilitatea Conpet.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că În cazul În care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
Încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată )

http://www.conpet.ro


li""'i,I,".".It •..."
1.1fii"',!.Il

se eONPET SA
Str. Anul 184S nr: 1-3, PloiestI. 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 -401 360; fax: + 40 - 244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet.ro;web: www.conpetro

CONPET

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Normele Interne de

Achizitii ale SC CONPET SA

Subsemnatul(a), , reprezentant legal al
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic)

_______________ , În calitate de ofertanUsubcontractor/tert sustinator la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),
procedura de pentru achizitia de _

(se menţionează procedura)

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării)
la data de organizată de S.C. CONPET S.A. Ploiesti, declar pe

(se inserează data depunerii ofertei)
proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie
/ organ de conducere sau de supervizare si / sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale
(persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris) cu persoane ce
detin functii de decizie in cadrul S.C. CONPET S.A.: Ing. Liviu lIasi -Director General, Ec. Sanda
Toader - Director Economic, ec. Daniel Niculae - Director Directia P.I.C., ing. Radu Albu- Director
Dept. Mgt. Achizitii, Inv. - Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Puiu
Neagu - Coordonator Compartiment Paza; cs. jr. Cristina VIădescu-Serviciu Juridic; ing. Florina
Stoica - Servo Mgt. Invest. si Urmarire Contracte; exp.a.p. Claudia Braslasu - Servo Achizitii.
Membrii de rezerva ai comisiei de evaluare: Ing. Sorin Cirjan - Servo Mngm.lnvestitiilor si Urmarire
Contracte; Ing. Andrus Gavriluc - Compartiment Paza.; ing. Ingrid Voinea - Servo Mgt. Invest. si
Urmarire Contracte; Cons. jL Ana Pirvu - Servo Juridic, SÎnziana Moţoc -Serv.Achizitii.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi conformării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că În cazul În care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
Încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul În declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpetro
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CONPET

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _

Domnilor,

Examinând cerintele solicitate, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
, ne oferim

(denumirea/numele operatorului economic)
să prestam serviciile _

(denumirea serviciilor)
pentru suma totala de RON/2 ani, respectiv RON/1 an, la

(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in valoare de RON, calculata
(suma in litere si in cifre)

pentru un numar total de agenti.

Pretul total ofertat este detaliat astfel:

- Pretul/ora/total agenti este de RON, la care se adauga TVA.

Pretul/luna/total agenti este de RON, la care se adauga TVA.

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam
serviciile in termenul ofertat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _
(durata in litere si cifre)

zile, respectiv până la data de , şi ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.

Data / /_-

, În calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi În numele "
(denumire/nume operator economic)

http://www.conpeuo
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CONPET

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE

Subsemnatul,

reprezentant legal al societatii comerciale declar

pe propria raspundere ca in urma analizarii proiectului de contract ce urmeaza a fi incheiat pentru

prestarea serviciilor de paza, protectie si interventie la obiectivele, bunurile si valorile S.C.

CONPET S.A situate la: Cladire Dispecerat Central, Sediul Administrativ II, Baza Sportiva

Vointa, Baza Sportiva Strejnic si Depozitul de materiale Inotesti, am luat la cunostinta de

clauzele contractuale asa cum sunt precizate in contractul transmis.

Declar ca, fata de acest proiect de contract:

O nu am propuneri de modificare

O am urmatoarele propuneri de modificare:

Inteleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconforma, in cazul in care facem

propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite in

cadrul proiectului de contract transmis, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru achizitor,

si, desi achizitorul ne-a informat cu privire la aceasta situatie, nu renuntam la aceste propuneri.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe

care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Declar pe propria raspundere ca, in cazul in care suntem desemnati castigatori, nu vom

face obiectiuni, anterior semnarii contractului, la clauzele contractuale obligatorii.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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SOCIETATEA BANCARA

(denumirea)

6CONPET

1
!

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE
Nr. din _

Catre: S.C. CONPET S.A
Str. Anul 1848 nro 1- 3, Ploiesti
Romania

Cu privire la contractul de achizitie _

(denumirea contractului)
incheiat SoC. CONPET SoA, Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, Romania, in calitate de achizitor si
__________________________ in calitate de prestator,

(denumirea prestatorului si adresa completa)
noi, , avand sediul inregistrat la _

(denumirea bancii)

(adresa bancii)
ne obligam prin prezenta fata de SoC. CONPET S.A sa platim orice suma pana la concurenta
sumei de RON, sau orice suma reprezentand 10 % din valoarea totala a
(se inscrie cuantumul garantiei de buna executie, in /itere si in cifre)
contractului respectiv, neconditionat, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie
mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate
suplimentara din partea achizitorului sau contractorului.

Acest instrument de garantare este valabil pana la data _
(se inscrie termenul indicat in contractul de achizitie)

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate
a contractului, prezenta scrisoare de garantie bancara va fi amendata in mod corespunzator.

Prezenta scrisoare de garantie bancara de buna executie devine in mod automat nuia si
neavenita dupa expirarea termenului de valabilitate, indiferent daca acest document ne este
restituit sau nu.

Parafat de Banca in ziua luna anul

(semnatura autorizata)

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpsuo
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