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Nr. 605 / 06.03.2023 

  

 

INSTRUCȚIUNI SI CONDITII  

privind desfășurarea Cererii de oferte, în vederea  atribuirii contractului   

“SERVICII DE PAZĂ, PROTECȚIE, SERVICII DE PAZA  

PRIN MONITORIZARE VIDEO DE LA DISTANTA, SERVICII DE INSTALARE  

SI MENTENANTA A SISTEMELOR DE SECURITATE  

SI SERVICII DE INTERVENTIE RAPIDA“ 

 

Lot nr. 1:  Servicii de pază si protecție pentru sediul Iprochim S.A. din Bucuresti – str. Mihai 

Eminescu nr. 19-21 si Servicii de paza prin monitorizare video de la distanta, servicii 

de instalare si mentenanta a sistemelor de securitate si interventie rapida pentru 

sediul Iprochim S.A. Bucuresti – Calea Plevnei nr. 137C;  

Lot nr. 2: Servicii Servicii de paza prin monitorizare video de la distanta, servicii de instalare 

si mentenanta a sistemelor de securitate si interventie rapida la sediul Iprochim S.A. 

din Iasi, str. Costache Negri nr. 48. 

 

IPROCHIM SA din București organizează, in baza Procedurii Proprii, pentru atribuirea 

contractului(lor) aferent(e) Lot nr. 1 - Servicii de pază si protecție pentru sediul Iprochim S.A. din 

Bucuresti – str. Mihai Eminescu nr. 19-21 si Servicii de paza prin monitorizare video de la distanta, 

servicii de instalare si mentenanta a sistemelor de securitate si interventie rapida pentru sediul 

Iprochim S.A. Bucuresti – Calea Plevnei nr. 137C; și Lot nr. 2 - Servicii Servicii de paza prin 

monitorizare video de la distanta, servicii de instalare si mentenanta a sistemelor de securitate si 

interventie rapida la sediul Iprochim SA din Iasi – str. Costache Negri, in următoarele CONDIȚII: 

- Valoarea estimata maxima a achiziției pentru 24 de luni: 733.920,00 lei fără TVA;  

Lotul 1 – 559.680,00 lei fără TVA; Lotul 2 – 174.240 lei fără TVA. 

- Modalitatea de achiziție: Invitatie de participare la procedura de achizitie in baza 

Procedurii Proprii; 

- Criteriul de atribuire: ”Cel mai bun raport calitate - pret”, in condițiile respectării 

integrale a cerintelor tehnice minimale si a conditiilor financiare maximale impuse de către 

achizitor prin caietul de sarcini si anexele acestuia, respectiv:  

 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere 

I. Prețul ofertei Componenta financiară 60%  

Punctaj maxim:  

60 puncte 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) pentru cel mai scazut dintre preturi se 

acorda punctajul maxim alocat; b) pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se 

calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. 
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II. Evaluarea tehnică Componenta 

tehnică (Numărul de contracte / 

proiecte similare elaborate de 

specialiști ,,cheie” implicați în proiect 

(personal tehnic de specialitate)) 

Evaluarea tehnică Componenta 

tehnică  

40% 

Punctaj maxim: 

40 puncte 

Durata de intervenție Autoritatea contractanta acordă 

punctaj pentru ofertele care acordă o 

durată de intervenție între 5 minute și 

20 de minute astfel. 

40% 

Punctaj maxim: 

40 puncte 

Algoritm de calcul:  

între 11 - 20 minute: 5 puncte; 

între 6 - 10 minute: 15 puncte; 

5 minute sau mai putin de 5 minute: 20 puncte; 

Nota 1: Ofertanții vor declara în propunerea tehnică timpul maxim de intervenție.  

Punctaj maxim total  100 

 

- Termen limita de transmitere a ofertelor: 5 zile calendaristice de la data transmiterii pe                

e-mail ofertantilor a invitației de participare, respectiv 29.03.2023, ora 16.00; 

- Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 30.03.2023, ora 14.00.  

- Modalitatea si locul de transmitere a ofertelor: Oferta si toate documentele solicitate, vor 

fi semnate electronic de către reprezentantul legal / imputernicit al operatorului economic si vor 

fi transmise pe email la adresa office@iprochim.ro; Oferta poate fi transmisa si in format fizic, la 

sediul IPROCHIM SA, fiind necesara depunerea / înregistrarea înainte de data limita de depunere a 

ofertelor. Pot fi depuse oferte pe unul sau ambele loturi.  

- Modul de prezentare a ofertei: Operatorii economici vor prezenta, urmatoarele documente: 

o Declarație privind respectarea normelor de sănătate, securitate și protecția muncii; 

o Certificatul constatator emis de ONRC, în copie, care sa ateste domeniul / domeniile 

de activitate autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul 

contractului, respectiv să aibă unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de 

activitate: 

- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de 

consultanță în domeniu; 

- servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de 

consultanță în domeniu; 

o Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil 

al Serviciului Român de Informații, în copie certificată; 

o Avizul Insperatului de Poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București acordat conducătorului societății specializate de pază și 

protecție; 

o Cazier judiciar pentru societatea ofertantă; 

o Lista lucrărilor similare celor care fac obiectul achiziției: Ofertantul va 

demonstra prin orice documente relevante ca presteaza sau a prestat servicii similare; 

o Modelul de contract al Achizitorului (postat pe www.iprochim.ro), asumat prin 

semnătura de reprezentantul legal al operatorului economic sau împuternicit,  cu 

mențiunea / precizarea in clar, ”Contract asumat fără obiecțiuni”. 

mailto:office@iprochim.ro
http://www.iprochim.ro/
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o În măsura în care există asociați sau subcontractanți, vor fi depuse Acordurile de 

asociere sau  acordurile de subcontractare, dacă este cazul. Asociații și 

subcontractanții, dacă există, vor prezenta, de asemenea, Certificatul constatator emis de 

ONRC, în copie, care sa ateste domeniul / domeniile de activitate autorizat(e) al(e) 

ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului. Documentele solicitate 

pentru asociați sau subcontractanți, respectiv: 

- să aibă unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate: 

- servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de 

consultanță în domeniu; 

- servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de 

consultanță în domeniu; 

- Licența eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil 

al Serviciului Român de Informații, în copie certificată; 

- Avizul Insperatului de Poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a 

Municipiului București acordat conducătorului societății specializate de pază și 

protecție, în copie certificată; 

o Propunerea tehnica elaborată in conformitate cu toate cerintele minime din caietul 

de sarcini va fi insoțita de graficul de prestare a serviciilor sau alte documente probante 

din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate/conformitatea cu cerințele caietului 

de sarcini. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea 

verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Propunerea 

tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile de asigurare a calitatii, de protectia a mediului 

si toate obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii stabilite prin 

legislatia si normativele in vigoare. 

o Propunerea financiară – cuprinde Formularul de oferta. Ofertantul va elabora 

propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la 

pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 

achizitie. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție. Valabilitatea ofertei va fi 

specificata in Formularul de oferta – si va fi de minim 60 de zile de la data limita de 

depunere a ofertelor. 

Eventualele contestații privind documentația de atribuire sau rezultatul selecției ofertelor se 

vor realiza conform procedurii interne.  

Contractul de servicii va avea o durata maxima de prestare de 2 ani (de la transmiterea 

ordinului de incepere a prestării serviciilor). 

 Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta achizitie directa vor fi transmise pe 

adresa office@iprochim.ro, semnate cu semnătura electronica sau vor fi depuse la sediul 

Achizitorului cel târziu până la data de 27.03.2023., urmând ca răspunsurile Achizitorului sa fie 

publicate, cel tarziu in data de 28.03.2023. 

 

DIRECTOR GENERAL 

Tiberiu ȚICLEA 

mailto:office@iprochim.ro

