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SPECIFICATII TEHNICE PRIVIND SERVICIUL DE P
PROTECTIE! ACCES CONTROL

Cerintele descrise in prezenta privesc asigurarea de servicii de paza pentru Spitalul
Municipal "Dr. Alexandru SimionescuHunedoara

Institutia noastra intentioneaza sa achizitioneze servicii de paza pentru 3 posturi de
paza pe 2 (doua) ture de 12 orei tura, 24 de ore", dupa cum urmeaza:

- 1 (un) post de paza control acces, fIX, permanent (24 ore din 24) neinarmat, dispus la
intrarea principal in obiectiv

- I (un) post de paza mobil (patrula), permanent (24/24), neinarmat, cu traseu de
patrulare in incinta obiectivului, stabilit in planul de paza al obiectivului.

- I (un) post de paza control acces, fIX, permanent (24 ore din 24) neinarmat, dispus la
intrarea in u.P. U. , conform Planului de paza.

Documentele solicitate de institutia noastra in vederea perfectarii unui contract de
servicii de paza sunt urmatoarele:

• documentele de constituire a societăţii potrivit legislatiei comerciale şi certificatul
constatator de la oficiul registrului comertului in care sa fie mentionat obligatoriu codul
CAEN -8010;

• Licenta de functionare
• Conditii de ofertare pentru operatorii economici cu respectarea Legii nr. 98 12016

privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, din care mantionam cateva articole cu
reglementari obligatorii:

- Art.5l :
(1) Autoritatea contractantă precizeaza In documentatia de atribuire reglementările

obligatorii in domeniile mediului, social şi al relatiilor de muncă, stabilite prin legislatia adoptată

la nivelul Uniunii Europene, legislatia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile şi acordurile internaţionale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul
executării contractului de achizitie publică ori să indice institutiile competente de la care
operatorii economici pot obtine informaţii detaliate privind reglementările respective.



(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are totodată obligaţia de a
solicita operatorilor economici să indice În cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au
ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

- ART. 164
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie

publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, În urma analizei
informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă În orice alt mod că a fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre
următoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completări le ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului În care respectivul operator economic a fost
condamnat;

b) infractiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările

şi completări le ulterioare, şi infractiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

c) infracţiuni Împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18" 1
18"5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completări le ulterioare, sau de dispoziţiile

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului În care respectivul operator economic a fost
condamnat;

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului În care respectivul operator economic
a fost condamnat;

e) spălarea banilor, prevăzută de art, 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere
a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului.
prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completări le ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului În care respectivul operator economic
a fost condamnat;

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului În care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) fraudă, În sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, În conformitate
cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre

definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control În
cadrul acestuia.

ART.165
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic

despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre

judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate
cu legea statului În care respectivul operator economic este înfiinţat.
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(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic În
cazul În care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a

Încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat.

(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de
excludere, Îşi Îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul
general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, În
condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi În vederea plăţii acestora, inclusiv,
după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de Întârziere acumulate sau a amenzilor.

AlU. 166
(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), În cazuri excepţionale, autoritatea

contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se
află 'Într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2), pentru motive imperative de
interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile an. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este
exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la
bugetul general consolidat datorate şi restante, Îndeplineşte una din următoarele condiţii:

a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei şi mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor şi

contribuţii lor datorate de operatorul economic la cea mai recentă dată scadentă a acestora.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie

publică/acordului-cadru orice operator economic care se află În oricare dintre următoarele

situaţii:

a) a Încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin
care se constată Încălcarea acestor obligaţii;

b) se află În procedura insolvenţei sau În lichidare, În supraveghere judiciară sau În
Încetarea activităţii;

c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a
considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează

denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura În cauză;

e) se află intr-q situaţie de conflict de interese în cadrulsau În legătură cu procedura în
cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

f) partiei parea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a
condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri

mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a Încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i

reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al
unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor

transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii

sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
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i) operatorul economic a Încercat să influenţeze În mod nelegal procesul decizional al
autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje
nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care
pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (\) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din
procedura de atribuire un operator economic Împotriva căruia s-a deschis procedura generală de
insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul
economic În cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie

publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie În faza de
observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a Întocmi un plan de reorganizare fezabil. ce
permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este În cadrul fazei de
reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare
aprobat de instanţă.

(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se Înţelege orice
abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi
Încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau Încălcări ale
drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.

(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi În situaţia în care operatorul economic sau
una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de
investigaţie in legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art, 164 alin. (1 l.

(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are
suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a Încheiat cu alţi operatori
economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei În cadrul sau în legătură cu procedura
În cauză În următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;

b) În cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la
procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară

sau economică sau de orice altă natură;

c) un ofertantlcandidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât
individual cât şi În .comun cu alţi operatori economici sau doar În comun cu alţi operatori
economici;

d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/În comun cu alţi

operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant În cadrul unei alte oferte/solicitări de
participare.

(6) inainte de excluderea unui operator economic În temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea
contractantă solicită În scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile
identificate care vizează denaturarea concurenţei În cadrul sau În legătură cu procedura de
atribuire În cauză, pe care acesta Îl va Înainta În termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantă are obligaţia fumizării tuturor informaţiilor solicitate de
Consiliul Concurenţei, În vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).

(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră Încălcări grave ale obligaţiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea
unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării

conform destinaţiei prevăzute În contract.
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AlU. 169
Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de

atribuire În care ia la cunoştinţă că operatorul economic se află, având În vedere acţiunile sau
inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, În una dintre situaţiile prevăzute la art. 164,
165 şi 167, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Criterii privind capacitate
• Declaraţie pe propria răspundere a asociatuluilasociaţilor cu pnvire la disponibilitatea

financiară a societăţii de a asigura dotarea cu uniformă şi mijloace individuale de autoapărare şi

prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor
audio-video, a aparaturii de recunoaştere şi identificare, a sistemelor de alarmă Împotriva
efracţiei, a sistemelor de cronometrare şi numărare, a centralelor de supraveghere, a
dispeccratclor, a tehnicii de calcul şi a softului utilizat, a armamentului, a altor mijloace tehnice
care vor face parte din dotarea societăţii În funcţie de obiectul de activitate;

• dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi autoapărare, În conformitate cu
prevederile legale;

• lista cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-
video, aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei,
sistemele de cronometrare si numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de
calcul si softul utilizat, cu armamentul si alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea
societatii, in functie de obiectul de activitate;

• lista cu personalul angajat care va desfasura activitatea de paza si protectie in unitate,
insotita de copii ale documentelor de identitate, contract individual de munca inregistrat la
ITM, certificate medicale-şi de atestare psihologică eliberate de unităţi autorizate,

1. Garantii
Ofertantul garanteaza calitatea serviciilor solicitate, obligandu-se sa asigure servicii de paza

la standardele şi sau performanţele cerute.

•
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