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ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ (PROPUNEREA TEHNICA) 

Către MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_____________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de paza de la sediile 

MEN [strada General Berthelot nr. 28-30 (3 posturi  – toate tip 24/24), strada Spiru Haret 

10-12 (2 posturi – 1 post tip 24/24, 1 post 10/24/5/7), strada Spiru Haret 9-11 (1 post 

24/24), strada Știrbei Vodă nr. 39 (1 post – tip 24/24 și 1 post 10/24/5/7), strada Biruinței 

nr. 25 din localitatea Pantelimon (1 post – tip 24/24)] in conformitate cu prevederile din 

caietul de sarcini, astfel : 

 

SOLICITAT DE CĂTRE MEN OFERIT DE 

OPERATORUL 

DE PAZĂ 

1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau 

performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 

2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile in regim de 24 ore din 24 ore sau 

10/24/5/7. 

3. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea 

financiară pe toată perioada de derulare a contractului. 

4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi 

de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), 

legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite 

pentru sau în legătură cu serviciile prestate; şi 

b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu 

excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea 

caietului de sarcini întocmit de către achizitor; 

5. Agentii de paza vor avea in mod obligatoriu in dotare materiale specifice, 

uniforma si echipament adecvat pentru indeplinirea obiectului contractului. 

6. Sa asigure echipamentul de lucru si dotarea tehnica a agentilor specializati, 

precum si instruirea acestora in sensul exercitarii atributiilor functiei. 

7. Sa asigure executarea si sa garanteze calitatea serviciilor calificate de paza, 

protectie sau prevenire. Sa garanteze pastrarea secretului profesional privitor 

la datele legate de activitatea prestata. 

8. Sa rezolve, in timpul cel mai scurt, eventualele evenimente petrecute in 

obiectiv, evenimente care tin de serviciile prestatorului sau produse din vina 

acestuia si sa existe posibilitatea de comunicare cu echipajul de interventie si 

cu organele abilitate. 

9. Sa comunice beneficiarului situatiile ce pot conduce la slabirea sistemului de 

paza si la inlesnirea sustragerii de bunuri, precum si masurile ce trebuie luate. 

10. Prestatorul se obliga ca toti agentii de paza sa fie instruiti pentru 

prevenirea si stingerea incendiilor. In caz de incendiu, agentii sunt obligati sa 

ia imediat masurile de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si 
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valorilor, sa sesizeze serviciul de pompieri, sa anunte reprezentantii unitatii si 

organele de politie. 

11. Agentii de paza se obliga sa actioneze cu buna credinta si vigilenta unor 

profesionisti, avand raspundere directa fata de beneficiar. 

12. In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, de 

combustibil etc., sa aduca imediat la cunostinta celor in drept cele constatate si 

sa ia primele masuri. 

13. Prestatorul isi asuma raspunderea materiala fata de beneficiar in legatura 

cu daunele materiale produse MEN sau functionarilor MEN datorate 

neglijentei sau culpei personalului de paza si protectie. 

14.Personalul prestatorului este obligat sa respecte regulamentul intern al 

unitatii in legatura cu accesul vizitatorilor, nerespectarea acestuia atragand 

sanctiuni pecuniare ce se vor retine din valoarea facturata de catre prestator, 

daca se dovedeste culpabil in urma unei anchete interne efectuata de catre 

beneficiar.  

15. Prestatorul va raspunde fata de daunele produse unitatii daca se permite 

accesul unor persoane neautorizate sau în afara orelor de program comunicate 

de conducere (inclusiv recuperări sau ore suplimentare), precum si pentru 

orice prejudiciu adus prin nerespectarea clauzelor contractuale. 

16. Prestatorul trebuie sa faca dovada unei asigurari incheiate cu o societate de 

asigurari, asigurare de care va beneficia unitatea in caz de acoperire a unor 

prejudicii produse din vina prestatorului, cu dovada de finalizare a plăţilor. 

17. Prestatorul are obligatia sa prezinte beneficiarului in intervalul 25-30 ale 

lunii graficul de prestare al serviciului pentru luna urmatoare. 

18. Agenţii de pază sunt obligati sa aiba o tinuta morala si un comportament 

civilizat in raporturile acestora cu reprezentantii beneficiarului. 

 

 

Pentru dovedirea nivelului de calitate al serviciilor ofertate ne angajăm să prezentăm la 

solicitarea scrisă a MEN orice alte documente doveditoare necesare în cel mult 48 h de 

la primirea solicitării.  

 

 

Data ___ martie 2017 

_______________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, 

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

_____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic). 


