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Nr. 7476/20.01.2023  

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

 

ANUNȚ 

CONTRACTARE SERVICII - Monitorizare trafic rutier prin supravegherea camerelor video 

amplasate pe domeniul public al comunei Dobroești  - aferente anului 2023 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1.  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI; 

2.  SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL aferent anului 2023; 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ: 18.000/lună (exclusiv TVA);  

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: servicii - Monitorizare trafic rutier prin supravegherea camerelor 

video amplasate pe domeniul public al comunei Dobroești  - aferente anului 2023 

5.  COD CPV: 63712710-3 Servicii de monitorizare a traficului; 

6. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE DIRECTĂ; 

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor din caietul de 

sarcini. 

8. TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 02.02.2023 

9. MENȚIUNI: achiziția se va realiza doar prin intermediul platformei SEAP sub condiția aprobării în 

prealabil a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023. 

 

❖ Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

• Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA; 

• Oferta va cuprinde costul serviciilor mai sus menționate, se va  elabora şi prezenta astfel încât să 

furnizeze toate informaţiile necesare în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 

 

 

Compartiment Achiziții și Investiții 
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SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

Nr. înreg.6999/16.01.2023 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU        

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

❖ Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor/lucrărilor. 

❖ Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratura@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

reprezentată legal  prin CONDU VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

 Ansamblul cerințelor ce trebuiesc îndeplinite în formularea ofertei financiare în vederea 

prestării serviciilor de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video a 

traficului rutier din comuna Dobroești - Cod CPV 63712710-3 Servicii de monitorizare a 

traficului. 

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

➢ Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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➢ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

➢ Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

➢ Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

➢ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

➢ HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

Monitorizarea traficului rutier 24/24h prin intermediul camerelor video amplasate pe întrega 

rază administrativ-teritorială a comunei Dobroești, poate fi realizată doar dacă există personal 

specializat pentru această activitate. Deoarece posibilitățile de angajare ale instituției sunt limitate se 

arată necesară satisfacerea acestei nevoi, esențială în administrația locală, prin contractarea unor 

servicii specializate. Prin contractarea acestor servicii ne propunem dezvoltarea unui sistem 

mixtmobil de monitorizarea a traficului rutier, privind încălcarea regulilor de circulație, care să 

asigure forțelor de ordine din cadrul Poliției Locale și Române o mai bună coordonare a activităților 

specifice. 

 

5. CERINȚE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR 
5.1 MODALITATEA DE LUCRU 

Monitorizarea se va realiza 24/24h, 7zile/7 de către 3 reprezentanți ai prestatorului în locația 

stabilită, respectiv bd. Nicolae Bălcescu nr. 13 B, sat Dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov. În 

desfășurarea serviciilor sale prestatorul va asiugura: 

- Monitorizarea și gestionarea permanenta a camerelor existente in dispecerat si 

interventia in mod prompt, atunci cand este cazul; 

- Verificarea permanenta a modului de functionare al sistemului de camere video din 

punctele de lucru din aria de responsabilitate; 

- Monitorizarea in permanenta a perimetrului alocat, intrarile si iesirile precum si intreaga 

activitate de pe domeniul public; 

- Comunicarea permanenta si participarea la activităţi cu celelalte departamente implicate 

in asigurarea securitatii persoanelor; 

- Completarea şi actualizarea inregistrarilor operative; 

- Tinerea evidentei tuturor evenimentelor ce reprezinta importanta din punct de vedere al 

securitatii. 

Atribuțiile personalului: 
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- Operatorul/ Dispecerul sisteme de monitorizare și aparatură de control se va ocupa în 

principal cu identificarea activităților de coordonare a acțiunilor pentru intervenție în cazul 

unor fapte care ar putea pune în pericol siguranța obiectivelor monitorizate sau în care se 

face acces, de coordonare a activităților pentru păstrarea ordinii în cadrul acestor obiective. 

- Asigurarea fluxului de informaţii; 

- Coordonarea acţiunilor de intervenţie; 

- Participarea la activităţi în echipă; 

- Monitorizarea funcţionării aparaturii; 

- Verificarea stocului de componente şi piese de schimb; 

- Asigurarea existenţei, a integrităţii stării de fixaţie şi a înregistrărilor operative; 

- Completarea şi actualizarea înregistrărilor operative; 

- Să exploateze in bune conditii aparatura din dotarea dispeceratului; 

- Să verifice la intrarea in serviciu starea intregului sistem de monitorizare operationala; 

- Să alarmeze operativ echipele de interventie si sa raporteze operativ evenimentele care 

apar organelor ierarhice; 

- Să anunte operativ proprietarul obiectivului despre evenimentul produs si masurile luate ; 

- Să nu permita accesul in incinta dispeceratului decat a persoanelor autorizate; 

- Va informa conducerea instituției la orice solicitare a organelor de politie; 

5.2 RECEPŢIA SERVICIILOR  

La începutul lunii,  prestatorul va justifica prestarea  serviciilor din luna anterioară cu 

următoarele documente:  

- raport de activitate lunar. 

6. OFERTA  

Oferta va conține în mod obligatoriu denumirea achiziției și datele ofertantului, se va 

transmite autorității contractante,  prin următoarele mijloace: 

- Depunerea documentelor la registratura instituției  

Sau 

- Prin e-mail la adresele:registratura@primariadobroesti.ro; investitiidobroesti@gmail.com  

Documentele transmise vor avea un format clar, prin care se va descrie cât mai detaliat 

posibil serviciile ce urmează a fi prestate și costurile aferente.  

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA. 

Criteriul de evaluare utilizat va fi “prețul cel mai scazut”.  

Precizăm faptul că cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate  ca fiind 

minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate în considerare în măsura în care propunerile presupun 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

*Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.  

7. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

Achiziția directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 

2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza doar din 

catalogul electronic (SEAP) și va fi urmată de încheierea unui contract de prestări servicii. 

8. MODALITATEA DE PLATĂ  

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen maxim de până la 60 zile 

de la înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul ro-

e-factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită (în funcție de situație) 

de procesul verbal de predare -primire documentație/proces verbal receptie servicii, raport de 

activitate. 
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