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FISA DE DATE A ACHIZIŢIEI 
1.1. Datele de contact ale autoritătii contractante

Denumire: UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE BUCUREŞTI

Adresa : Str. General Constantin Budisteanu, nr.19, Sector 1

Localitate: BUCUREŞTI Cod Postai: 010701 Tara: ROMANIA

Persoana de contact: -Adrian Cristescu- Director 
DTTA/Birou Achiziţii Publice Ec. Alina Vasilescu

Principala activitate sau activităti ale autoritătii cori

Telefon: 021 314.73.31 

tractate
E-mail:achizitii@unarte.org Fax: 021 314.73.31

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE

b u c u r e ş t i  - este o instituţie de
învăţăm ânt superior de stat,
subordonată Ministerului Educaţiei/

Naţionale.

-servicii publice centrale 
-apărare
-ordine pub lica/s iguran ţă  naţională 
-mediu
-afaceri economico-financiara 
-sănătate
-construcţii şi amenajări teritoriale 
-protecţie socială 
-recreere,cultura si religie 
X educaţie  

activităţi 
relevante 
energie 
apa 
posta 
transport
altele (specificaţi)_______________

Autoritatea contractata acţionează in numele altei autorităţi contractate:
N U _______________________
Alte informaţii s i /s au  clarificări pot fi obţinute: SERVICIUL ACHIZIŢII -  TELEFON: 
021 314 73 31
X la adresa mai sus menţionata
altele (specificaţii/ ad resa / fax/ interval orar)____________________________________

Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 21.04.2017, ora 10:00.
Adresa: str. G eneral C onstan tin  B udis teanu , nr.19, sect. 1 Bucureşti.
Data limita de trimitere a răspunsului la clarificări: 21.04.2017, ora 14:00. 
Solicitările de clarificări vor fi depuse la:Birou Achiziţii str. G eneral C-tin 
Budisteanu, nr.19 , sect. 1 Bucureşti, în original. Răspunsurile la aceste solicitări 
Urmează să fie publicate pe site-ul propriu.
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1.2 Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune la:

Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTATELOR 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti Cod poştal: 030084 Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021 310 46 41
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021 310 46 42

UTILIZAREA CAILOR DE ATAC :
Ofertanţii pot utiliza căile de atac conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016. După 
înaintarea unei contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), 
contestatorul va informa autoritatea contractanta despre contestaţie in max. 24 ore si va 
depune in original la Registratura UNAB a contestatiei inregistrate si datate la CNSC. 
Daunele pot fi cerute doar în justiţie în conformitate cu dispoziţiile legii contenciosului 
administrativ.

Organismul competent pentru  căile de atac:
Denumire: CURTEA DE 
ADMINISTRATIV SI FISCAL

APEL BUCUREŞTI, SECŢIA VIII CONTENCIOS

Adresa: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Bucureşti
Localitatea: Bucureşti Cod poştal: 050081 Tara: Romania
E-mail: Telefon: 021/3223564

Adresa internet: Fax: 021/3221240

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea cailor de atac:
Denumire: BIROU ACHIZIŢII PUBLICE_____________________________________
Adresa: Str. General Constantin Budisteanu, nr.19. Sector 1 _________________
Localitate: Bucureşti, Cod Postai: 010701, Tara: România
Persoana de contact: Ec. Alina Vasilescu
Telefon: 021 314 73 31 . Fax: 021 314 73 31 __________
E-mail:achizitii@unarte.org

1.4 Sursa de finanţare
Se specifica sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi După caz,

atribuit: proiect /
BUGETUL UNIVERSITATE NAŢIONALE DE ARTE PE ANUL program
2017 finantat din

fonduri
comunitare:VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI;
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Pentru cele 5 posturi 2 4 /2 4 /7 /7  de la sediile UNARTE, valoarea 
estimata este de 358.972,80 lei (fără TVA)

NU

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1 Descriere
II . l . l  Denumire contract de prestări servicii 
SERVICII DE PAZA, M O N IT O R IZ A R E  SI INTERVENITE

II.1.2 Denumire contract si locul de prestare
(a) Lucrări (b) Produse Servicii DA
Execuţie

Proiectare si execuţie: 
Realizare prin  orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de autoritatea 
contractanta

Principala locaţie a lucrării:

Cumpărare

Leasing
închiriere

Principalul
loc
de livrare:

Categoria serviciului

PRINCIPALUL LOC DE PRESTARE:
UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE 
BUCUREŞTI,
în următoarele 

ocaţii:
strada General C-tin B udisteanu,nr.l9(l post - 
tip 24/24)
strada General C-tin Budisteanu,nr.l0(l post - 
tip 24/24)
strada Calea Grivitei,nr.22 (1 post - tip 24/24) 
strada Calea Grivitei,nr.28 (1 post - tip 24/24) 
strada Occidentului, nr,19(l post - tip 24/24

Cod CPV Cod CPV cod CPV: 79713000-5;79711000-l;79710000-4

11.1.3 Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publica: DA
încheierea unui acord cadru: NU

II.1.4 Durata contractului de achiziţie publica: cel mult 01.05.2017 (00.00) - 31.12.2017 

(23.59)
II.1.5. Informaţii privind acordul cadru:

Acordul cadrul cu mai mulţi operatori: NU Acordul cadru cu un  singur operator: NU

Durata acordului cadru: Nu este cazul
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □ NU □ NU ESTE CAZUL □



II.1.6 Divizare pe loturi NU
Ofertele se depun pe:

Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile
II. 1.7 Ofertele alternative sunt acceptate: DA
II.2 Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1 Total prestaţii servicii: Conform caietului de sarcini.
II.2.2 Opţiuni (daca exista): Nu sunt
II. 3 Condiţii specifice contractului

II.3.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) NU
II.3.2 Contract rezervat (daca DA, scurta descriere ) NU
II.3.3 Altele (daca DA, descrieţi) NU

III. PROCEDURA
III.l Procedura selectata

Licitaţie deschisa Negociere cu anunţ de participare

Licitaţie restrânsă Negociere fără anunţ de participare
Licitatie restrânsă accelerata Cerere de oferte
Dialog competitiv Concurs de soluţii/

Norme procedurale interne DA
III.2. Etapa finala de licitaţie electronica: NU
III.3 Legislaţia aplicata:

-Legea nr. 98/2016,
- HG nr. 395/2016,
- Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor;

IV. CRITERII DE CALIFICARE

IV.l Situaţia personala a candidatu lu i/ofertan tu lu i

Declaraţie privind situaţia personală a 
operatorului economic: Solicitat 
Cerinţa obligatorie

Declaraţie privind situaţia personală a 
operatorului economic:
- caziere judiciare pen tru  societate si pentru  
administrator
-bilanţurile contabile 2015, 2016

îl MT/fiAM/'; r~ j
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Certificate ANAF, DITL: Solicitate -certificat fiscal din care sa reiasa ca SC n a /ă re  
datorii la bugetul de stat si asigurari sociale si 
certificat de atestare fiscala-nu are datorii 
neachitate

IV.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice romane: 
Solicitat, Cerinţa obligatorie

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului din care sa rezulte ca



domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu 
obiectul procedurii, emis cu cel m ult 30 zile înainte 
de data deschiderii ofertelor (original sau copie 
conformă cu originalul);

domeniul de activitate al ofertantului 
corespunde obiectului procedurii;
- nu  sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea 
Legii 85/2006, privind procedura insolvabilităţii sau 
ca societatea se afla in incapacitate de plata. 
Certificat de înregistrare (CUI) - copie conformă cu 
originalul
NOTA: Ofertele depuse de operatorii economici care 
figurează cu datorii neachitate către bugetul de stat 
sau către bugetul local vor fi respinse.

Persoane juridice/fizice străine: 
Solicitat, Cerinţa obligatorie

Documente care sa dovedească o forma de 
înregistrare/ ori apartenenta din punct de vedere 
profesional;

IV.3 Situatia economico-financiara

Informaţii privind situaţia economico- 
financiara:
Solicitat, Cerinţa obligatorie

Informaţii privind operatorul economic, conform 
DUAE.

IV.4 Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informaţii privind capacitatea tehnica: 
Solicitat

Licenţa eliberata de Inspectoratul General al 
Politiei Romane, valabila la data organizării 
procedurii - copie conform cu originalul; Poliţa de 
răspundere civila valabila pentru  anul 2017 cu 
Dovada plaţii integrale, in copie legalizata.

Certificări ISO privind sistemul de managent al 
Calitatii cf prevederilor ISO 9001/2001, ISO 
14001/2005, ISO 18001/1999 avizate de organisme 
abilitate sau echivalent, in copie conforma cu 
originalul.

Declaraţie pe propria răspundere referitoare la 
pregătirea profesionala si calificarea
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Informaţii privind capacitatea 
profesionala: Solicitat

personalului responsabil pen tru  îndeplinirea 
contractului de servicii - cerinţa obligatorie; 
Declaraţie pe p ropria  răspundere privind 
respectarea condiţiilor de munca si protectia muncii 
pentru  personalul p ropriu  al prestatorului.

IV.5 Informaţii privind 
subcontractantii

Se solicita completarea unui formular cu
subcontractantii si specializarea acestora.
Subcontractantii vor completa (daca este
cazul) formularul nr. 10.

V.l Limba de redactare a ofertei Oferta va fi redactata in limba romana. Pentru 
documentele redactate in alta limba decât romana se 
solicita prezentarea traducerilor legalizate.

V.2 Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data deschiderii ofertelor; oferta 
valabila pe o perioada mai mica de timp decât cea 
prevăzută va fi respinsa de comisia de evaluare a 
ofertelor ca fiind necorespunzatoare.

V.3 Documentele ofertei Oferta prezentata trebuie sa cuprindă:
Propunerea tehnica elaborata astfel incat sa 
respecte, in totalitate, cerinţele prevăzute in Caietul 
de sarcini.
Propunerea financiara elaborata astfel incat 
sa furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la 
preturi, tarife precum si alte condiţii financiare 
si comerciale legate de obiectul contractului 
de achiziţie publica.

V.4 Documentele care insotesc oferta Scrisoarea de inaintare ; Declaraţie pe propria 
răspundere privind îndeplinirea cerinţelor de 
calificare.

V.5 Garanţia de participare: 1% din valoarea estimata a contractului pana la 

31.12.2017, respectiv 3.589,72 lei
V.6 Modul de prezentare a propunerii 
tehnice

Propunerea tehnica se va face astfel incat sa respecte 
întocmai cerinţele prevăzute in caietul de sarcini. 
Propunerea tehnica va conţine un comentariu al 
specificaţiilor tehnice continute in Caietul de sarcini 
prin  care sa demonstreze corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile respective.
De asemenea, acolo unde se solicita, ofertantul
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este obligat sa insoteasca propunerea tehnica cu 
toate documentele justificative solicitate de 
autoritatea contractanta in Caietul de sarcini.

V.7 Modul de prezentare a propunerii 
financiare

Se va completa in formularul de oferta nr.7, in 
conformitate cu prevederile exprimate in pct 3.5 
din caietul de sarcini.

V.8 Modul de prezentare a ofertei Oferta va fi inregistrata la Registratura UNARTE 
până luni 24.04.2017, ORA 15:00 aflat în strada Gen. 
C-tin Budisteanu, nr.19 Sector 1 si depusa la Biroul 
Achiziţii, la adresa de mai sus.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majora, 
cad in sarcina operatorului economic. Ofertantul 
trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cate un 
exemplar al documentelor de calificare 
(eligibilitatea, înregistrarea, situatia economica si 
financiara, capacitatea tehnica si profesionala) in 
original si copie.
Originalul trebuie sa fie tipărit sau scris cu cerneala 
neradiabila, num erotat si semnat pe fiecare pagina 
de reprezentantul autorizat sa angajeze ofertantul 
in contract.Ofertele se vor prezenta astfel:
Plic interior inscripţionat DOCUMENTELE DE 
CALIFICARE + PROPUNEREA TEHNICO - 
FINANCIARA alaturi de care se mentioneaza 
denumirea si adresa ofertantului;acest plic interior 
va conţine documentele de calificare precum şi 
propunerea financiara şi cea tehnica solicitate in 
forma de prezentare solicitata (original sau copie 
legalizata).Acesta se va introduce in plicul exterior.

Plic exterior pe care se va scrie clar si citet numele 
si adresa autoritatii contractante si inscripţia „A 
NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 24.04.2017, 
ORA 15:00".
Daca plicul nu este inscripţionat conform 
cerinţelor, autoritatea contractanta, nu îşi asumă 
nici o răspundere pentru rătăcirea ofertei.
Plicul va fi inregistrat la Registratura UNAB si 
depus la Biroul Achiziţii din strada Gen. C-tin 
Budisteanu,nr.19, sector 1, însoţit de scrisoarea de 
înaintare îrt 2 exemplare si obligatoriu de dovada 
constituirii garanţiei de participare.
Plicurile care nu sunt înregistrate si nu au ataşata



Dovada garanţiei de participare, vor fi declarate 
neconforme si vor fi restituite, nedeschise.

V.9 Posibilitatea retragerii sau modificării 
ofertei

Ofertele pot fi retrase sau modificate pana la 
data limita de depunere a ofertei, printr-o 
solicitare in acest sens.
Ofertantii nu au dreptul de a-si retrage sau 
modifica oferta dupa expirarea datei limita 
stabilita pentru  depunerea ofertelor, sub 
sancţiunea excluderii acestora de la procedura
de achiziţie./

Ofertele sunt declarate intarziate daca sunt depuse, 
indiferent de motiv, dupa  data limita de 
depunere

V.10 Oferta comuna Mai mulţi operatori economici au dreptul de a 
se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, 
fara a fi obligaţi sa isi legalizeze din punct 
de vedere formal asocierea. Fiecare asociat 
isi asuma obligaţia pentru  oferta comuna 

si răspunde pentru  orice consecinţe ale 
viitorului contract de achiziţie publica. Asocierea 
se va legaliza inainte de semnarea contractului, 
in cazul in care oferta comuna este 

declarata castigatoare. Asociaţii desemneaza 
din rândul lor pe acela care, in cazul 
atribuirii contractului, ii reprezintă in raporturile 
cu autoritatea contractanta, in calitate de lider 
de asociaţie.

V.ll Deschiderea ofertelor Data deschiderii ofertelor: 24.04.2017, ORA
15:30 -  la sediul UNIVERSITATE NAŢIONALE DE
ARTE BUCUREŞTI- sector 1, Bucureşti.

Orice ofertant are dreptul de a participa
la deschiderea ofertelor, prezentând
obligatoriu - împuternicirea scrisa si BI/CI, copie si
original.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1 Preţul cel mai scăzut: NU/

VI.2 Cel mai bun  raport calitate-pret: DA 
Ponderea preţului este de 20%
Ponderea factorilor tehnico calitativi este de 80%
Detalierea punctajului pentru  factorii tehnico calitativi este detaliata in Anexa nr. 1 
la fisa de date.



VII.l Ajustarea preţului contractului: NU Preţul contractului va ramane ferm, pe toata durata  
sa de îndeplinire. Nu se accepta actualizarea preţului 
contractului.
Autoritatea contractanta are obligaţia de a incheia 
contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita 
castigatoare.

VII.2 Garanţia de buna execuţie pentru  
contractele ce se atribuie prin  aceasta 
procedura: DA

In cuantum  de 10% din valoarea fără TVA a 
contractului.

BIROU ACHIZIŢII PUBLICE, 

EC. Alina Viabil eseu

v hEc.Anamaria Parnavel



Anexa 1 la FISA DE DATE
privind atribuirea celor 80 puncte pentru criteriul tehnico-calitativ

Nr.
crt

Criteriul tehnico-calitativ Punctaj Atribuire punctaj

1 Experienţa responsabilului de 
obiectiv

10 1 an= 1 punct 
10 ani=10 puncte

2 Disponibilitatea responsabilului de 
obiectiv

10 telefonic la orice ora 24/24,7/7= 
5 puncte
personal la locaţie la orice ora 
24/24, 7/7 la eveniment= 10 
puncte

3 Timpul de răspuns la interventie 20 pana in 5 minute= 20 puncte 
intre 5 si 10 minute=10 puncte 
peste 10 min= 1 puncte

5 Capacitatea de asistenta tehnica la 
interventie

10 4 persoane= 10 puncte 
3 persoane= 5 puncte 
2 persoane= 1 punct

6 Raportarea evenimentelor 5 in max 5 minute de la producere 
către administratorii 
obiectivelor si scris in max 12 
ore= 5 puncte
peste 5 minute de la producere 
si scris in max 12 ore = 1 punct

7 Instruirea si calificările 
suplimentare ale agenţilor paza

15 se acorda cate 1 punct pentru 
fiecare curs absolvit/ agent de 
paza cu relevanta in domeniul 
pazei si securitatii

8 Experienţa in materie de securitate 
a firmei de paza

10 3 ani sau mai mult = lOpuncte 
intre 2 si 3 ani=7 puncte 
intre 1 si 2 ani= 4 punct 
sub 1 an=2 puncte

Total 80
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Capitolul 1 Obiectul achiziţiei

Obiectul achiziţiei publice il constituie achiziţionarea de servicii de paza, protectie, monitorizare si
interventie rapida precum si mentenanta a sistemelor de monitorizare si alarmare pentru clădirile
Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti (denumita in continuare achizitor) in conformitate cu 
prevederile Legii 333/2003 actualizata in decembrie 2015 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor si a HG nr. 1002/ decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 333/2015.

Capitolul 2 Obiectivele de paza

Serviciile de paza, protectie si monitorizare se vor desfasura la urmatoarele posturi:
Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 19: 1 post de paza permanent, 2 butoane de panica
Str. G-ral C-tin Budisteanu nr. 10: 1 post de paza permanent, 1 buton de panica
Calea Grivitei nr. 28: 1 post de paza permanent, 1 buton de panica 
Calea Grivitei nr. 22: 1 post de paza permanent, 1 buton de panica 
Str. Occidentului nr. 18: 1 post de paza permanent, 1 buton de panica

Capitolul 3 Cerinţe tehnice

Cerinţele tehnice precizate in prezentul caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii.
Ofertele vor fi considerate conforme prevederilor prezentului caiet de sarcini doar daca vor asigura o 
calitate a serviciilor prestate egala sau superioara celei prevăzute in cerinţele minimale si obligatorii 
descrise mai jos.

3.1 Prestatorul trebuie sa asigure servicii de paza si protectie la obiectivele si conform programului 
descrise la Cap. 2, folosind personal de paza calificat si autorizat, in conformitate cu planurile de paza in 
care vor fi specificate numărul, amplasarea, programul posturilor de paza, efectivul de personal de paza, 
amenajarile, instalaţiile si mijloacele tehnice de paza, consemnul posturilor, legătură si cooperarea cu alte 
organe cu atributii in domeniul pazei precum si regulile de acces in obiective conform dispoziţiilor 
conducerii Universităţii.
3.2 Prestatorul trebuie sa asigure in fiecare obiectiv descris la capitolul 2 servicii de monitorizare in 
sistem video (in toate obiectivele exista echipamente de supraveghere in funcţiune) si GPRS.

Pentru aceasta prestatorul va asigura echipamentul electronic de alarmare (comunicatorul GPRS) la 
efracţie (in locaţii exista deja instalate butoane de panica), manopera aferenta instalarii acestuia precum si 
serviciile tehnice de mentenanta necesare păstrării acestui sistem in perfecta stare de funcţionare pe 
intreaga durata a contractului.

La finalizarea procesului de instalare a sistemului de monitorizare, se va intocmi un Proces Verbal de 
Recepţie si de Punere in Funcţiune pe baza unor teste efectuate la fiecare obiectiv pentru alarmare - 
interventie rapida.
3.3 Prestatorul trebuie sa asigure servicii de interventie rapida prin intermediul echipajelor sale mobile la 
fiecare obiectiv descris in cadrul capitolului 2 in caz de alarmare. Timpul max de reacţie se va incadra in 
intervalul 3-9 minute in funcţie de locaţie.
3.4
a)Prestatorul trebuie sa detina Licenţa de funcţionare eliberata de către Inspectoratul General al Politiei 
Romane in conformitate cu Legea 333/2003 cu modificările si completările ulterioare. O copie lizibila a 
acestei Licenţe, purtând menţiunea “conform cu originalul” se va ataşa ofertei tehnico- economice.
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b) Prestatorul trebuie sa detina poliţa de Răspundere Civila valabila pentru anul 2017, plătită integral (se 
va prezenta o copie legalizata si dovada achitarii integrale/ ratei finale)
c) Certificarea ISO 9001/2001; certificarea ISO 14001 / 2005 precum si certificarea ISO 18001 /1999 sau 
echivalente (prezentate in copie conforma cu originalul)
3.5 Oferta tehnico- economica va conţine obligatoriu:
3.5.1 detalierea serviciilor ce urmeaza a fi prestate precum si detalierea personalului de paza ce urmeaza a 
fi folosit pentru efectuarea prestaţiilor
3.5.2 detalierea dotărilor tehnice necesare realizarii serviciilor prestate
3.5.3 tariful/ ora de paza/ agent exprimat in lei
3.5.4 preţul serviciilor de monitorizare si interventie rapida
3.5.5 preţul serviciilor de instalare a sistemului electronic de alarmare la efracţie (lasat achizitorului in 
regim de custodie pe durata contractului) si a serviciilor de mentenanta tehnica a acestui sistem.
3.6 Prestatorul trebuie sa asigure personal de paza de specialitate (agenţi de paza) instruiti si dotati 
corespunzător cu uniforma si mijloace de paza conform activitatilor prestate. Referitor la Instruirea si 
Calificarea personalului de paza, Candidatul/ Ofertantul va trebui sa depună o declaraţie pe propria 
răspundere referitoare la pregatirea profesionala si la calificarea personalului de paza
3.7 Prestatorul trebuie sa garanteze pastrarea secretului profesional referitor la datele privitoare la 
activitatea achizitorului precum si la obiectivele păzite in sine.
3.8 Prestatorul este obligat sa comunice operativ, in scris, achizitorului de indata ce observa, toate 
situatiile ce pot conduce la slabirea sistemului de paza si la înlesnirea sustragerii de bunuri precum si 
masurile necesare a fi implementate.
3.9 Prestatorul trebuie sa informeze achizitorul, ori de cate ori este cazul, despre evenimentele produse in 
timpul serviciilor de paza precum si masurile care au fost luate sau care ar trebui intreprinse.
3.10 Prestatorul trebuie sa preia la inceput de contract si apoi sa predea la final de contract pe baza de 
Proces Verbal de la/catre achizitor spatiile destinate desfasurarii activitatii de paza si protectie.
3.11 Prestatorul are obligaţia sa respecte normele de sanatate si securitate a muncii, de prevenire si de 
stingere a incendiilor precum si normele de protectie a mediului inconjurator.
3.11.1 Personalul de paza si personalul auxiliar (tehnic, de interventie rapida, etc) isi vor desfasura 
activitatea in cadrul obiectivelor păzite/ monitorizate in conformitate cu legislaţia in vigoare: Legea 319/ 
2006 referitoare la Securitatea si sanatatea in munca si cu Normele metodologice de aplicare a acestei legi 
aprobate prin HG 1425/2006 actualizata in 2015; HG 1091/2006 referitoare la cerinţele de sanatate si 
securitate la locul de munca si HG 1146/2006 referitoare la cerinţele minime de securitate si sanatate 
pentru utilizarea echipamentelor de munca.
3.11.2 Personalul si personalul auxiliar folosit de către prestator pentru desfasurarea contractului cu 
beneficiarul trebuie sa respecte legislaţia in vigoare referitoare la Prevenirea si la Stingerea Incendiilor: 
Legea 307/2006, Ordinul MAI 163/2007, etc, cu toate completările si actualizarile ulterioare.
3.11.3 Prestatorul va da dovada de spirit civic si se va ingriji sa evite producerea de evenimente ce ar 
putea sa prejudicieze mediului inconjurator sau stării de sanatate a personalului din obiectiv.
Referitor la part 3.11, candidatul/ofertantul trebuie sa depună o declaraţie pe propria răspundere privind 
respectarea condiţiilor de munca si Sanatatea si Securitatea Muncii pentru personalul propriu.
3.12 îndatoririle personalului de paza:

•  Sa asigure paza si sa apere integritatea bunurilor si valorilor din interiorul obiectivului
•  Sa permită accesul in obiectiv doar pe baza de legitimatie
• Persoanele fizice si delegaţii agenţilor economici sau alti delegaţi vor accesa in obiectiv doar 

insotiti de o persoana desemnata de către achizitor
• Sa asigure ordinea si liniştea in obiectiv, intervenind politicos dar ferm, pentru aplanarea 

eventualelor conflictelor
• Sa nu permită scoaterea bunurilor din incinta obiectivului păzit decât insotite de documente legale 

avizate de către achizitor
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• Sa nu consume si sa nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice
• Sa raporteze in permanenta şefilor si persoanelor desemnate de achizitor despre evenimentele

petrecute in timpul programului de paza
•  Sa nu paraseasca postul fara a asigura un înlocuitor
• Sa respecte Regulamentul de Ordine Interna al achizitorului
• In cazul izbucnirii unui incendiu sau in timpul unei calamitati naturale, este obligat sa dea alarma

pentru evacuarea obiectivului si apoi sa anunţe Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta precum si 
conducerea achizitorului

• In situatia avariilor la instalaţiile de utilitati si la instalaţiile interioare ale obiectivului trebuie sa 
comunice de indata celor in drept (desemnaţi de către achizitor si şefilor ierarhici) si de asemenea 
trebuie sa consemneze acest lucru in Registrul de Evenimente precum si sa ia primele masuri care 
se impun in mod rezonabil si in conformitate cu evenimentul.

• Sa menţină in stare de curăţenie si integralitate spatiile puse la dispoziţie de către achizitor pentru 
desfasurarea activitatii de paza si protectie

Capitolul 4 Obligaţiile achizitorului

4.1 Sa asigure prestatorului facilitatile prevăzute de Legea nr 333/2003 necesare pentru buna desfasurare 
a serviciului de paza / protectie / monitorizare.
4.2 Sa intocmeasca împreuna cu prestatorul Planul de paza si sa urmareasca/ asiste/ sprijine demersurile 
comune pentru avizarea Planului de paza de către organele de politie competente.
4.3 Sa ia masuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere a spatiilor si a incaperilor in 
care sunt pastrate valori.
4.4 In cazul producerii unui eveniment sa desemneze un reprezentant care sa participe la cercetarea la fata 
locului împreuna cu organele abilitate de politie si cu reprezentantul prestatorului.
4.5 Sa plateasca integral si la termenul prevăzut in contract contravaloarea serviciilor prestatorului.
4.6 Sa anunţe din timp prestatorul asupra oricăror evenimente/ acţiuni organizate de el sau de terti in 
perimetrul obiectivelor pazite/monitorizate.

Capitolul 5 Criterii de calificare

5.1 Din procedura pentru atribuirea contractului se vor exclude candidaţii care se afla intr-una dintre 
urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment sau in stare de lichidare, societatea este condusa de către un administrator 
judiciar sau in situatia in care activitatile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii sau este intr-o situatie similare cu cele enumerate mai sus, situatie reglementata prin lege

b) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractanta.
5.2 La procedura vor participa doar candidaţii care vor prezenta caziere judiciare fara menţiuni atat pentru 
societate cat si pentru administrator precum
5.3 Candidaţii vor prezenta bilanţurile contabile aferente anilor fiscali 2015, 2016
5.4 Candidaţii vor prezenta:

a) certificatul fiscal emis de către ANAF din care sa reiasa ca nu au datorii la bugetul de sta si la 
bugetul asigurărilor sociale

b) certificatul fiscal emis de către DTIL din care sa reiasa ca nu au taxe si impozite locale neachitate
5.5 Candidaţii vor prezenta Certificatul Constatator emis de către ONRC din care sa reiasa

a) domeniul de activitate corespunde obiectului achiziţiei,
\  d e ă r
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b) nu exista menţiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006, referitoare la procedura insovabilitatii sau 
ca societatea se afla in incapacitate de plata
5.6 Candidaţii trebuie sa prezinte o copie conforma cu originalul a Certificatului Unic de înregistrare

Ofertele candidaţilor cu datorii la bugetele de stat, de asigurari sociale sau la bugetele locale vor fi 
respinse.

Capitolul 6 Durata contractului

Durata contractului este de 8 luni (01.05.2017-31.12.2017)

Capitolul 6 Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate -pret, ponderile procentuale pot fi consultate in 
Anexa 1 la Fisa de date. Anexa nr. 1 la Fisa de Date face parte integranta a prezentului caiet de sarcini.

Capitolul 7 Valabilitatea ofertei

Valabilitatea ofertelor trebuie sa fie de 90 zile incepand cu data deschiderii lor (inclusiv data deschiderii)

Capitolul 8 Valoarea estimata a serviciilor

Valoarea estimata a serviciilor este 358.972.80 lei (fara TVA).

Capitolul 9 Sursa de finanţare

Sursa de finanţare este bugetul Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti aferent anului 2017.

Capitolul 10 Calendarul procedurii

Data limita de publicare pe site-ul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti: 20.04.2017 oralO.OO
Data limita de primire a solicitărilor de c larificari: 21.04.2017, ora 10.00
Data limita de răspundere la solicitările de clarificari: 21.04.2017, ora 14.00
Data limita de primire a ofertelor: 24.04.2017 ora 15.00; deschiderea ofertelor ora 15.30
Data limita de analiza a ofertelor si de publicare a câştigătorului pe site-ul Universităţii: 25.04.2017 ora

Data limita de primire a contestatiilor adresate Comisiei de soluţionare a contestatiilor 27.04.2017 ora

Data limita de analizare a contestatiilor si de publicare a rezultatului contestatiilor pe site-ul UNARTE: 
28.04.2017, ora 12.00
Data limita pentru semnarea contractului de prestări servicii este 28.04.2017 

Capitolul 10 M odul de comunicare

Oferta si orice alte comunicări aferente ei se vor face obligatoriu in limba romana , in forma scrisa, in 
documente ce vor avea obligatoriu fiecare numar/data de inregistrare.

Serviciul Administrativ

(CUI)

12.30

12.30

Ing. Cristina Anton
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Contract de servicii
nr. data

Pream bul
în temeiul LEGII 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a incheiat 

prezentul contract de servicii, între

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI cu sediul în strada G-ral Constantin 
Budişteanu nr.19, sector 1, Bucureşti, telefon/fax .021.312.54.29 (Rectorat) respectiv 021.314.73.31 
(Achiziţii publice) cod fiscal 4602033, cont R 062  TREZ 23F6 5060 1200 130X -institut, R 078  
TREZ 23F6 5110 4200 130X-camin, deschise la Trezoreria sector 1 reprezentată prin Prof. Univ. Dr. 
Cătălin Bălescu, având funcţia de Rector 
în calitate de achizitor, pe de o parte 
Şi

S.C.................................................... S.R.L/S.A. cu sediul social în ....................................................................
, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr............................, Cod F isca l..................................
,cont trezorerie.................................................................... , deschis l a ................................................
reprezentată prin...................................................... având funcţia de......................................................... .
în calitate de prestator, pe de altă parte

2. Definiţii
2.1 - în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -  reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi prestator -  părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţu l contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii -  activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
t.  fo rţa  majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
f. zi - zi calendaristică; an -  365 de zile.
g. impreviziunea -  excepţie şi regulă din domeniul executării contractului, atunci când împrejurările 
pe care părţile le-au luat în considerare s-au modificat şi contractul a dobândit valenţă de sarcină 
excesivă pentru una din părţi.
h. data confirmării serviciilor, dată la care Achizitorul semnează documentul Fişă de activităţi 
privind rezolvarea problemelor consemnate de către Prestator;
i. data Procesului verbal de recepţie a serviciilor prestate : dată la care Achizitorul semnează 
Procesul verbal de recepţie a serviciilor prestate în baza Fişelor de activităţi prin care se confirmă de 
către Achizitor realizarea activităţilor de asistenţă tehnică de către Prestator;
j. data efectuării plăţii, data prezentării de către Achizitor a Ordinului de plată în favoarea 
Prestatorului vizat de banca Prestatorului.



3. Interpretare
3.1 în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 
în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze, avand CPV principal 79713000-5 servicii de paza, CPV 
secundar: 79711000-1-servicii de monitorizare a sistemelor de alarma si 79710000-4-servicii de 
siguranţa, astfel:
a) Servicii de pază/protectie-79713000-5 servicii de paza
b) Servicii tehnice de mentenanta a sistemelor de alarmare la efracţie/supraveghere video si panica- 
79711000-1-servicii de monitorizare a sistemelor de alarma
c) Servicii de monitorizare si intervenţie rapidă-79710000-4-servicii de siguranţa prin intermediul 
echipajelor prestatorului de servicii la urmatoarele obiective:

■ Locaţia situată în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 22, sector 1: un post de paza permanent, 24/24 
ore;

■ Locaţia situată în Bucureşti, Calea Grivitei nr. 28, sector 1: un post de paza permanent, 24/24 
ore si un post de paza 8/24 intre orele 13.30-21.30, doar in zilele lucratoare;

■ Locaţia situată în Bucureşti, Strada General Constantin Budişteanu nr. 19, sector 1: un post de 
paza permanent, 24/24 ore;

■ Locaţia situată în Bucureşti, Strada General Constantin Budişteanu nr. 10, sector 1: un post de 
paza permanent, 24/24 ore;

■ Locaţia situata in Bucureşti, Strada Occidentului, nr.18, sector 1: un post de paza permanent, 
24/24 ore.

4.2 - La solicitarea beneficiarului, programul de lucru poate fi modificat.
4.3-Prestatorul serviciilor de monitorizare va realiza la locaţiile beneficiarului monitorizare GPRS, 
precum si interventie auto rapida prin intermediul echipajelor specializate la urmatoarele evenimente: 

-acţionare a butonului de panica;
-solicitare telefonica sau prin tastatura pentru prevenirea si inlaturarea unui atac iminent; 
-semnalizarea efracţiei prin mijloacele acustice si luminoase.

4.4 -  Codul CPV este principal 79713000-5 servicii de paza, CPV secundar: 79711000-1-servicii de 
monitorizare a sistemelor de alarma si 79710000-4-servicii de siguranţa.
5. Preţul contractului
5.1 (1) Preţul total pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este

de.......................... lei, la care se adauga TVA in valoare d e ........................ lei si este impartit dupa
cum urmeaza:
 - .................lei exclus TVA, la care se adauga TVA in valoare de.......... lei, pentru căminul din
str. Occidentului nr. 18;
 - .................lei exclus TVA, la care se adauga TVA in valoare de......................lei, pentru restul
locaţiilor.
(2) Serviciile prestate pentru locaţia din str. Occidentului nr.18 vor fi facturate separat de celelalte 
locaţii, asa cum este defalcat la alineatul (1).

5.2. Valoarea contractului reprezintă valoarea maximă pentru anul 2017.

6. Durata contractului
6.1- Durata prezentului contract este de la data semnării lui si pana la 31.12.2017.
6.2- Conform art. 165, alin 1, lit. b din HG 395/2006 actualizat, suplimentarea cantitatilor este 
conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
6.3 - în conformitate cu prevederile LEGII 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, 
prezentul contract se poate prelungi cu maxim 4 luni, printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.



6.4 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 31.12.2017, dacă nu intervine un act 
adiţional conform pct. 6.2.

7. Executarea contractului
7.1 -  Executarea contractului începe de la data d e ....................... , imediat dupa constituirea garanţiei de
buna execuţie, in maxim de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului, cf pct. 12.1

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

- Oferta S.C............................................... -  aşa cum a fost prezentată
- Caietul de sarcini

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în ofertă
9.2 (1) Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate.

(2) In timpul serviciului, personalul de paza este obligat:
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea 
oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor păzite;
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea 
acestora;
c) sa permită accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementările legale si cu dispoziţiile 
interne;
d) Sa opreasca si sa legitimeze persoanele care solicita accesul;
e) Sa aduca la cunostinta de indata şefului sau ierarhic si conducerii unitatii beneficiare despre 
producerea oricărui eveniment in timpul executării serviciului si despre masurile luate;
f). In caz de avarii la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili sau substante chimice, la 
reţelele electrice sau telefonice si in orice imprejurari care sunt de natura sa producă pagube, sa 
acţioneze butonul de panica si sa aduca la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia 
primele masuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) In situatia producerii de incendii, inundaţii, explozii, etc. personalul de paza actioneaza butonul de 
panica si anunţa direct sau prin intermediul persoanei de desemnate de achizitor, organele competente 
(politia, pompierii), despre producerea evenimentului precum si conducerea celor doua parti 
contractante, actionand operativ pentru localizarea si limitarea efectelor incidentului, indepartarea 
persoanelor străine, etc;
h) Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor aflate in dificultate, in caz de dezastre;
i) Sa sesizeze politia in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii si sa-si dea 
concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
j) Sa fie dotati cu uniforme, legitimatii si insemne specifice si sa faca uz de acestea numai pe durata 
prezentei in post;
k) Sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare si protectie;
1) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de băuturi 
in timpul serviciului;
m) Sa respecte consemnul general si particular al postului;
n) Reprezentantul firmei de paza are obligaţia de a intocmi la sfarsitul fiecărei luni calendaristice un 
proces verbal de prestatie ce va fi vizat de persoanele imputernicite in acest scop (administratorii de 
locaţie);
o) In cazul in care se constata in cadrul obiectivului sustrageri de materiale, bunuri sau alte evenimente 
deosebite, are obligaţia de a anunţa achizitorul si organele de politie in cel mai scurt timp. Pana la 
sosirea factorilor abilitati, protejeaza locul faptei, conserva urmele infracţiunii si impreuna cu 
reprezentanţii acestora va face cercetarea la fata locului;
p) Prestatorul permite accesul persoanelor in obiectiv, precum si al mijloacelor auto, strict in 
conformitate cu Regulamentele interne in vigoare ale Universităţii;



q) Sa asigure menţinerea in stare de funcţionare a aparaturii de paza, comunicaţii si oricăror alte 
obiecte destinate efectuării serviciului de paza, puse la dispoziţie;
r) Sa asigure împreuna cu reprezentanţii desemnaţi ai beneficiarului instruirea periodica si evaluarea 
semestriala a personalului de paza, privind specificul activitatii ce se desfasoara in obiectiv; 
s) Sa consemneze in documentele specifice, executarea si evidenta serviciului de paza conform 
prevederilor legale;
t) Sa tina evidenta bunurilor, mijloacelor si materialelor date in folosinţa de beneficiarul de paza; 
u) Sa execute, in raport cu specificul obiectivului, orice alte sarcini care i-au fost incredintate potrivit 
planului de paza;
aa) Sa asigure interventia operativa la locaţia beneficiarului intr-un timp cat mai scurt si sa o predea 
beneficiarului pe baza de proces-verbal libera de pericole.Timpul de interventie este de 3-9 minute, 
bb) Sa menţină o permanenta legătură cu persoanele desemnate de beneficiar , informandu-le pe 
acestea despre eventualele evenimente negative;
cc) Sa anunţe prin intermediul dispeceratului cea mai apropiata unitate de pompieri in cazul 
confirmării unei alarme de incendiu, sau organele de politie prin intermediul echipajului de interventie 
la confirmarea prezentei făptuitorilor in incinta obiectivului, comunicandu-se natura evenimentului; 
dd) Sa imobilizeze si sa predea organelor de politie făptuitorii surprinsi in flagrant la obiectivul 
monitorizat si sa asigure conservarea probelor care atesta fapta;
ee) Sa nu paraseasca locul evenimentului pana la soluţionarea acestuia si sa informeze urgent 
achizitorul despre eveniment si modul de soluţionare, precum si acţionarea cu echipamentul din dotare 
pentru limitarea unui eventual incendiu pana la sosirea echipajelor de pompieri; 
ff) Sa asigure o simulare de alarmare gratuit lunar;
gg) Sa efectueze Serviciile la un standard de calitate acceptat de achizitor in termenul de valabilitate al 
contractului;
hh) Sa isi asigure materialele, instrumentele, dispozitivele precum si forţa de munca necesare realizarii 
serviciilor, pe cheltuiala sa;
ii) Sa răspundă fata de achizitor referitor la calitatea serviciilor si cu respectarea termenului de prestare 
a serviciilor;
jj) Sa se asigure ca a obtinut licenţele, autorizaţiile, permisele conform legislaţiei in vigoare pentru ca 
activitatea desfasurata in baza prezentului contract sa poata fi efectuata in deplina legalitate; 
kk) Sa păstreze confidenţialitatea cu privire la componenta sistemului de securitate furnizat si a 
serviciilor efectuate si sa execute serviciile numai cu personal de specialitate;
11) Sa asigure punerea in funcţiune a sistemului si sa faca instruirea persoanelor desemnate de către 
achizitor asupra modului de exploatare a acestuia;
mm) Sa utilizeze pentru reparaţii numai componente/subansamble/ piese avand aceleaşi caracteristici 
ca si cele originale si sa acorde pentru piesele înlocuite garanţia acordata de furnizor; 
nn) Sa răspundă pentru faptele colaboratorilor/ angajaţilor sai, in sensul ca va trebui sa acopere 
integral, prejudiciul ce a fost adus beneficiarului prin fapte ale acestora, cu prilejul executării 
serviciilor prevăzute in prezentul contract;
oo) Sa intocmeasca procesele verbale de recepţie cantitativa si calitativa a serviciilor prestate, semnate 
si insusite de ambele parti;
pp) Sa instaleze comunicatorul GPRS in locaţiile A chizitorului;
rr) Sa realizeze ulterior instalarii, la cererea achizitorului, orice lucrare de reparaţie necesara si orice 
alta operaţiune de manipulare tehnica a sistemului electronic, consemnând fiecare deplasare la obiectiv 
prin incheierea unui proces-verbal semnat de tehnicieni si Achizitor sau persoana desemnata de 
aceasata prezenta la sosirea echipajului tehnic. Contravaloarea acestor lucrări executate de prestatorul 
serviciilor tehnice se va deconta de către Achizitor in baza unui deviz acceptat in prealabil; 
ss) Sa consemneze prin raport scris verificările efectuate si problemele sau situatiile anormale 
constatate, sa asigure documentaţia necesara pentru consemnarea vizitelor si operaţiunilor.

9.3 -  Alte obligaţii privitoare la prestator:
a) Personalul va fi schimbat numai în cazuri excepţionale;
b) Schimbul de tură se va efectua la ora 08.00 pentru raportarea eventualelor evenimente;



Personalul va fi prezentabil şi politicos (eventual cunoscător de nivel mediu al limbii 
engleze);
Predarea şi primirea cheilor de la săli, se va face pe baza semnăturii persoanei care le 
primeşte;
Cheile sigilate vor fi predate numai cu aprobarea administratorului imobilului;

f) Să legitimeze toate persoanele, conform legii;
g) Să nu permită ieşirea din clădiri cu bunuri aparţinând universităţii, decât cu aprobarea

administratorului; în aceste cazuri, se va consemna într-un registru, iar persoana care 
scoate obiectul, va semna atât la ieşire cât şi la retumarea obiectului; 
în cazul în care sunt introduse obiecte ce nu aparţin universităţii, posesorii vor fi 
consemnaţi în registru (obiect, dată, semnătură);
La terminarea cursurilor, personalul va verifica dacă sunt închise geamurile, uşile, 
luminile, robinetele, să nu fie lăsate obiecte în priză; 

j) Să nu permită desenarea sau afişajul pe pereţii clădirilor;
k) Să cureţe zilnic holurile în care se află cabinele portarilor precum şi în faţa clădirilor; să

cureţe zăpada în faţa imobilelor atunci când este cazul;
Să verifice periodic toate clădirile şi ieşirile; 

m j în zilele nelucrătoare acesul studenţilor va fi permis numai cu aprobarea conducerii;
n) Rămânerea studenţilor în incinta imobilelor, după terminarea orelor, va fi permisă numai

în urma unei hotărâri a conducerii;
o) Accesul persoanelor străine va fi permis numai cu confirmarea angajaţilor UNArte;
p) Nu va fi permis acesul studenţilor în clădiri, cu băuturi alcoolice, biciclete, role, skate-

board etc;
Personalul de pază va fi răspunzător în cazul dispariţiei bicicletelor din rastelurile 
amenajate la fiecare locaţie, acolo unde acestea exista;
Să permită accesul în curtea imobilelor, numai autovehiculelor angajaţilor, sau furnizorilor 
de marfă;
Prestatorul are obligaţia de a efectua instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca
a lucratorilor proprii, referitor la riscurile de accidentare care pot apare in timpul
activitatilor desfasurate pentru beneficiar, inclusiv in incinta locurilor de desfasurare a 
activitatii Achizitorului;
Orice accident de munca, inclusiv cel de traseu, asimilat ca accident de munca, petrecut in 
timpul derulării relaţiei contractuale va fi înregistrat de prestator conform legii in vigoare 
la data producerii evenimentului;
Prestatorul are obligaţia de a efectua instruirea lucratorilor proprii cu privire la respectarea 
legislaţiei si normelor de aparare împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului 
de acţionare la incediu.lucratorii prestatorului sunt obligaţi sa respecte indicaţiile planurilor 
de proiecţie impotriva incendiilor, afişate la sediile beneficiarului. Orice incident petrecut 
in timpul derulării relaţiei contractuale, produs din cauza lucratorilor prestatorului, va fi 
înregistrat de prestator, conform legislaţiei in vigoare

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul de 5 (cinci) zile de la data 
emiterii facturii fiscale, insotita de graficul de paza, contrasemnat de catre reprezentanţii lui, desemnaţi 
in acest sens. (Graficul cu serviciile prestate în fiecare lună, pentru fiecare locaţie în parte vor fi 
prezentate lunar, îm preună cu facturile şi vor fi confirmate de administratorii locaţiilor respective).
10.2 -  Achizitorul se obligă să plătească prestatorului facturile emise dupa efectuarea serviciilor si 

confirmarea efectuării acestora de catre administratorii de clădiri, in termen de maximum 20 zile de la 
emitere.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată 
la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plătii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul 
va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.



10.4. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu 0,5% din preţul contractului valoarea facturii neachitate pentru fiecare zi de întârziere, 
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor şi/sau de a cere rezilierea contractului.
11.2 - în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% pe 
zi, din plata neefectuată, până la îndeplinirea obligaţiilor.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, in mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese.
11.4 - Neîndeplinirea de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile menţionate la punctele 9 şi 13 din 
contract atrage rezilierea de drept a contractului.
11.5 - în cazul neexecutării uneia sau mai multor obligaţii dintre cele enumerate, achizitorul va pune 
în întârziere prestatorul printr-o notificare, indicând un termen de executare a obligaţiei sau 
obligaţiilor.
11.6 - Notificarea de punere în întârziere se va comunica prin poştă, cu confirmare de primire, la 
adresa declarată de prestator şi care se regăseşte în preambulul prezentului contract. In cazul în care 
prestatorul a furnizat achizitorului o altă adresă în scopul purtării corespondenţei, comunicarea se va 
realiza la acea adresă.
11.7 - Punerea în întârziere se consideră comunicată de la data precizată în confirmarea de primire 
poştală iar în cazul în care comunicarea nu se poate realiza din culpa prestatorului ( se refuză primirea 
acesteia sau prestatorul nu depune diligenţele necesare în vederea ridicării notificării de la poştă etc) 
notificarea se consideră comunicată la expirarea unui termen de 7 zile de la data expedierii sale către 
prestator.
11.8 - Comunicarea se poate realiza şi prin fax sau e-mail, în acest caz momentul comunicării fiind 
considerat momentul primirii de către expeditor a confirmării de primire specifice expedierii 
corespondenţei prin fax sau prin email.
11.9- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, Iară nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită 
până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului:
12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 %
din valoarea fără TVA a contractului, adică...................  lei, în maxim 5 zile lucrătoare de la data
semnării contractului.
12.2 - Garanţia de bună execuţie se constituie în lei, prin scrisoare de garanţie bancară, numerar la 
casieria Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, sau in contul de sume R 034  TREZ 7015 005X 
XX00 5407, deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti, in termen de 10 zile de la semnarea contractului.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi executa, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile 
care nu au fost respectate.
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12.4 -  Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la încheierea 
valabilităţii contractului, în urma unei solicitări a prestatorului, în care acesta va menţiona contul 
bancar în care urmează a fi virată suma respectivă.

13. A lte resposabilităţi ale prestatorului
13.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta sa.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă 
cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract 
sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de 
prestare convenit la punctul 4.1.c
Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât 

şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14. A lte responsabilităţi ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu cerinţele sale.
15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul 
are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru 
acest scop.

16. începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de la data semnării contractului. 
Plata primei facturi va fi efectuată numai după ce prestatorul face dovada constituirii garanţiei de bună 
execuţie. Documentele care atestă constituirea garanţiei de bună execuţie vor fi transmise 
beneficiarului prin poştă, curier, e-mail sau fax.

(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suporta costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 
serviciului.
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) în cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei 
de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun 
acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, datorită complexităţii modificărilor solicitate de 
către achizitor, prestatorul nu poate respecta termenii de prestare, acesta are obligaţia de a notifica 
acest lucru, in 48 de ore, achizitorului.
16.4 - în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului 
şi/sau de a cere rezilierea unilaterală pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

17. încetarea contractului
17.1 -  încetarea contractului intervine în următoarele situaţii

- prin executare
- acordul de voinţă a părţilor
- denunţare unilaterală
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- expirarea termenelor
- îndeplinirea / neîndeplinirea condiţiilor
- imposibilitatea fortuită de execuţie
- impreviziune

17.2 -  Părţile contractante pot fi ţinute responsabile de repararea prejudiciilor cauzate şi/sau restituirea 
prestaţiilor primite potrivit art. 1635-1649 Cciv.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1 - Preţul contractului rămâne ferm pe toata durata derulării acestuia, cu excepţia modificărilor 
legislative.

19. Amendam ente
19.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.

20. Subcontractanţi:
20.1 -  Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul.
20.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 
aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte 
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi 
îndeplinesc partea lor din contract.
20.4- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi 
notificată achizitorului.
Se pot constitui conform art. 53, 174, 182, din legea 98/2016.

21. Cesiunea
21.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract.

22. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonereaza părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar Iară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor.
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimeaza că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fară ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.



23.2 - Dacă, dupa 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze, fie prin mediere, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

24. Limba care guvernează contractul
24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris, cu confirmare de primire.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 
primirii.
25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26.2 - Contractul va fi interpretat conform Codului Civil şi Legislaţiei de specialitate în vigoare.

Părţile au înţeles să încheie azi .............................. prezentul contract în trei exemplare, două
exemplare la achizitor şi un exemplar la prestator.
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