DIRECŢIA DE ASISTENŢA SOCIAL^ CA LĂRAŞI
Nr. 1387/21.042021
tiv,

anca

CAIET DES ARC NI
Servicii d paza
Cod CI V 79713000^5
LOTURILE 1-2
1. OBIECTUL
Obiectul Caietului de sarcini îl constituie a hizitionarea serviciilor dt pază (cod
CPV
79713000-5) pentru obiectivele subordonate Direcţiei d Asistenţă Socială Călăraşi, res >ectiv
Serviciul Creşă din str. Muşeţelului, nr. 9 şi Servi iul pe ntru persoane aflate
Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte dinj str. Prel. Oobrog ei, nr. 65A.

n situaţii de

risc -

Realizarea dispozitivelor de pază la obiect vele încredi ţaţe se va face cu r^spectarea Le
;u nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valor lor şi protecţia persoanelor
cu modificăţile şi
completările ulterioare şi a HG nr. 301/201|2 pentru aproba a Normelor metodoi ogice de apli^are a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelo|, bunurilor, valo ilor şi protecţia perso^nelor.
Prestatorul asigură paza la obiectivele nfienţ

onate mai sts, în scopul impiedicirii sustrageri or de
orice fel, a pătrunderii ilegale în obiectivul! pă^ it a p^rsoan or străine, păstrarea ordinii şi lini
tu in
incinta obiectivelor şi siguranţa personalulu an ajat.
LOT 1 - Servicii de pază pentru obiectivul Serviciul Creş:
Adresa sediu

str. Muşeţelului, nr. 9, Ci.lăraşi jud. Călăraşi

Număr posturi
Interval orar

post
post neînarmat în intervalul 18:00 •06:00 în zilele lucra
toare şi cu p •ogram

24/24 ore în zilele de sâmbătă, dumin că şi sărbătorile legal
Tarif pra
Program

Nr.
zile

ore/zi

20

10

24

4800J00

20

20

12

4800 J00

9

24

21

4320,00

22

12

264

5280,ţ)0

24

216

4320,00

12

264

5280,00

estimat
i fara TVA

I post neinarmat cu program 24/24 in izilel
sâmbăta, duminica si sărbătorile legal^

de

Nr.

N
ore

Valoare estimata
lei fara TVA

post neinarmat in intervalul 18:00-00:00
I post neinarmat cu program 24/24 in ^i

de

sâmbăta, duminica si sărbătorile legale^
1 post neinarmat in intervalul 18:00-01
zilele lucratoare

:00

20

1 post neinarmat cu program 24/24 in :ilek de
sâmbăta, duminica si sărbătorile legal

20

I post neinarmat in intervalul 18:00-01
zilele lucratoare

20

:00

22

I post neinarmat cu program 24/24 în zi ele de

sâmbăta, duminica si sărbătorile legale

septembrie

24

192

3840,00

I post neinarmat in intervalul I8:OO<-O6:QO in

octombrie

zilele lucratoare

22

12

264

I post neinarmat cu program 24/24 n zilple de
sâmbăta, duminica si sărbătorile legale

5280,00

10

24

240

4800,00

21

12

252

5040,00

1 post neinarmat in intervalul 18:00-ţ06:(
zilele lucratoare
1 post neinarmat cu program 24/24 i|n zii
sâmbăta, duminica si sărbătorile legale

noiembrie

Iede
24

1 post neinarmat in intervalul 18:00-06:0
zilele lucratoareI

21

I post neinarmat cu program 24/24 iţi zil^le i
sâmbăta, duminica si sărbătorile legale

decembrie

I post neinarmat in intervalul 18:00-'
D6:0< in
zilele lucratoare

22

4320,00

12

252

5040,00

24

; 16

4320,00

12

5280,00

TOTAL 2021

66720,00
Tar f/ora

Perioada

estimat

Program

2022

lei fara
I post neinarmat cu program 24/24 in p\e\
sâmbăta, duminica si sărbătorile legalei

ianuarie

aprilie

lei fara TVA

20

24

64

528(1,00

12

40

4800,00

24

192

3840,00

12

2 40

480d,00

24

1^2

384Q,00

I post neinarmat in intervalul 18:00-0^:00
20

1 post neinarmat cu program 24/24 in

martie

Valoare estimata

ore/zi

de

zilele lucratoare

februarie

Nr.
zile

sâmbăta, duminica si sărbătorile legalei

de

20

20

1 post neinarmat in intervalul 18:OO-O6j:OO h
zilele lucratoare

20

I post neinarmat cu program 24/24 in ^ilele] de
sâmbăta, duminica si sărbătorile legalei

20

I post neinarmat in intervalul 18:00-06:00 i i
zilele lucratoare

20

23

12

552Q,00

I post neinarmat cu program 24/24 in zjilele de
sâmbăta, duminica si sărbătorile legalei

20

10

24

480Q,00

1 post neinarmat in intervalul 18:00-06 00 i
zilele lucratoare

20

20

12

4800,00

20

TOTAL ADIŢIONAL 022

37680,00

Valoarea estimată minimă este de 66.720,00 lei fără ţ.V.A iar valoarea estimaţi maximă este de
104.400,00 lei fără T.V.A. pentru Servicii de pgfză • obiec ivul

Tviciul Creşă din str. Muşeţelului, (ir. 9,

Călăraşi, jud. Călăraşi.
LOT 2 - Servicii de pază pentru obiectiv^l Serviciul pen
ru persoane aflate în situaţii de risc Adăpostul de Urgenţă pe timp de noapte
Adresa sediu

str. Prelungirea
Dobrogei nr. 6i
A,
C araşi, jud. Călăraşi
Număr posturi
post
Interval orar

post neînarmat, perţnanpnt, 2' 24 ore, inclusiv zilele de simbătă, duminică şi

sărbătorile legale

Tari ora
eşti lat

Perioada

2021

Program

iunie

post neinarmat cu program 24/24 permanent

lei fi ra
TV

Nr.

Nr.

Nr.

zile

ore/zi

ore

Valoare estimata
lei fara TVA

24
30
720
14400,00
post neinarmat cu program 24/24 permanent
iulie
31
24
744
14880,00

post neinarmat cu program 24/24 permanent
august

31
24
744
14880,00
30
24
720
14400,00

post neinarmat cu program 24/24 permanent
septembrie

post neinarmat cu program 24/24 |
octombrie
ermunent
31
24
744
14880,00
noiembrie
post neinarmat cu program 24/24 permanent
decembrie
post neinarmat cu program 24/24 permanent

30
24
720
14400,00
31
24
744
14880,00

TOTAL 2Q21

136
Tari

Perioada

2022
ianuarie

eşti

Program

102720,00

ara
Nr.

Nr.

Nr.

Valoare estimata

zile

ore/zi

ore

lei farp TVA

post neinarmat cu program 24/24 permanent

31
24
744
14880,00
20
28
24
572
13440,00

februarie
post neinarmat cu program 24/24 permanent

martie
post neinarmat cu program 24/24 p ermi
nent
20
31
24
744
14880,00
1 post neinarmat cu program 24/24 perrn;
aprilie
nent
20

30

24

TOTAL ADIŢIONAL 2022

Valoarea estimată minimă este de 102.720,00 lei fără T.V.z
160.320,00 lei fără T.V.A. pentru Servicii de piază - obi^ctivul
din str. Prelungirea Dobrogei, nr. 65A, Călăraşi, jul Căl^raşi.

720

14400,00

^880

57600,00

iar valoarea estim tă maximă este de
tdăpostul de Urgenţi pe timp de nioapte

i

2. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se va încheia pentru o perioadă de / luni,
prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016 cu mddifică

3. CONDIŢII OBLIGATORII

PROCEDURA

respectiv 01.06.202

- 31.12.2021, cu
De o perioadă de maximum 4 luni, conform

posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiţ onal

rile şi ompletările ulterioare.

DE ÎNDE PLIN IT E E CĂTEIE PARTICIPANŢII

LA

3.1 Prestatorul trebuie să respecte condiţiile

ce t: ebuie îndepl nite pentru paza obie ;tivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, în conforrtfitate cu pfevedeiile Legii nr. 333/200^
cu modificările şi

completările ulterioare şi a HG nr. 301/201!

pentru a robana Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor valor lor şi protecţia persoanelor.
3.2Pentru desfăşurarea corespunzătoare a a
echipament de lucru şi mijloace tehnice, con
Uniforma de serviciu pentru personal

Mijloace de intervenţie specifice ac

tiv taţii ce pază, prestatorul este obligat să fie dotat cu
orrr

art. 42-46 d n Legea nr. 333/2003 astfel:
nele sp ecifice de identificare

a personalultţi;

e pază

şi protecţie (baston de cauciuc, spray

pentru imobilizare, lanternă, fluier şi alte ace
Mijloace de comunicare, pentru asigu
3.3Prestatorul se obligă să supraveghez
materialele, instalaţiile şi orice alte aseme

:urilor intre posturi,
ea serviciilor, să asigure resursele umane,
fie dt natură provizorie, fie definitive cerute Iprin

Contract, în măsura în care necesitatea asigirărn

ceston

este prevăzută în

deduce în mod rezonabil din Contract.

intract sau se poate

3.4Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor în conformitate cu pl$nul de
pază. De asemenea, este răspunzător atât de; igurartţa tutiror operaţiunilor şi metodelor de pirestare
utilizate, cât şi de calificarea personalulu folosit, FJrecum
şi de avizarea agenţilor de pază dţe către
organele de poliţie, instruirea şi dotarea entnu acti^itatea
prestată conform Legii nr. 333/20' )3 şi a
HG nr. 935/2007, pe toata durata contract lui.
3.5Prestatorul este obligat să facă dovad
raza localităţii unde prestează serviciile

t că deţine un dispecerat funcţional 24/24 ore, 7/7 ule pe
e pază, rdspectix)1 Municipiul Călăraşi cu dotarea tţehnică

necesară intervenţiei în maxim 10 minute de la solicitare
n cazuri de urgenţă. Dacă prestatorul nu

deţine un dispecerat funcţional 24/24 ore,

77 2;ile pe raza ^ealităţii unde prestează serviciile d^ pază,

este obligat să prezinte dovada încheierii inui contract/convenţie cu un prestato;1 de servicii d|e pază
autorizat care deţine un dispecerat funcţi nai 24/24 i ore, 7/

7 zile pe raza Municipiului Călăraşi, din

care să reiasă prestarea serviciilor de dispecerat, în| contu
Serviciul Creşă din str. Muşeţelului, nr.

prestatorului/ofertantului, la obie^tivele

şi Servi^iul p< ntru persoane aflate în situaţii de risc -

Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte dir str Prel. Dobroi ţei, nr. 65A.
3.6 Prestatorul trebuie să prezinte licenţa de iîuncţipnare e

iberată de către Insp ;ctoratul Gen^ral al
Poliţiei române pentru desfăşurarea activităţii de pazil şi protecţie, valabilă la data limită de depunere
a ofertelor, conform art. 19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valoifilor şi
protecţiei persoanelor, cu modificările şi completările ulteroare (copie conformă cu originaluj), sau
în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţi. In cazul îi) care
valabilitatea autorizaţiei nu acoperă întreag
jpe ioada de derulare a contractului, operatorii econjomici
vor depune un angajament prin care, în c^zul in car^ sunt Jeclarati câştigători,
e angajează <fa vor
prelungi valabilitatea acesteia pe toata du
ata de dejrulare a contractului si o va înainta autorităţii
contractante.
3.7 Prestatorul trebuie să prezinte declaraţi

e pe prop ia răspundere privitor la atestarea personalului
de pază propriu implicat în prestarea serv ciilor de
>ază conform H.G. 301/2012 pentru aprobarea
normelor metodologice şi a documentelor p

evăzute la art. 69 din Legea 333/2003

4. FACTURAREA SERVICIILOR PRE STATEŞ MOI ALITĂŢI DE PLA

4.1Facturarea serviciilor prestate se va eal za Iut)ar, pe
lumele D.A.S. Călăr şi, separate, pfentru
fiecare serviciu social în parte, făcând ^enţiuni in cadijul facturii cu privire

la Serviciul social

pentru care a fost emisă.
4.2Plata se va efectua de către D.A.S.
efectuarea/semnarea recepţiei serviciulu
original.

^ălă

aşi pr n Ord n de plată prin Trezoreria Călăraşi după
în ermen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale în

5 CERINŢE ASUPRA OFERTEI FINA1 CIARE
5.1Oferta financiară va fi elaborată în mod
Caietul de sarcini.

toriu cu respectarea datelor şi condiţiilo • din

5.2Preţurile stabilite de ofertanţi sunt fe|rmej, nu ppt fi m jorate ulterior şi vor
perioada de derulare a contractului.
5.3în conformitate cu art. 221, litera a)

i valabile pe toată

in Legea 98/201 6, preţul contractului poate fi revizuit în
cazul în care se modifică cuantumul s^ lariului minim
>e economie, proporjional cu valoarea
modificării acestora după următoarea forrfiul ă:x2 = xl *s|i/Sv,

unde x2 = tarif actualizat

xl = tarif ofertat declarant câştigător în c^dn proc^durii
Sn = salariul minim nou brut pe ţară garantat n plată
Sv = salariul minim vechi brut pe ţară galrant t în plată
La calculaţia tarifului lei/oră de pază se va ţin< cont şi se vdr reliefa toate costuri
e executării îţi bune
condiţii ale contractului:

-

salariul orar agent de pază (minim sala ui de bază minim brut pe econom
spor pentru munca de noapte confoţm l egii 53/2003 (SMN)
alte sporuri (pentru munca prestată în ti lele de sârrbătă şi duminică, în

legale, etc.) conform Legii 53/2003

e)
impui zilelor libere

(A

valoarea contribuţiilor către bugetu de stat datorate de angajator, în vigoare la data ofertării,
detaliate distinct şi precizând coeficien i în vigoare utilizaţi la calculul acestora (VCA)
cheltuieli indirecte necesare a se efectu pentru înde^linirea contractului: dotarea agenţilor de
pază cu uniforme de serviciu, etc, cos
intervenţii ale echipei mobile, etc, alte

ri carp reies din monitorizarea sistemului antiefracţie,
heltuieli neprevăzute (CI)

alte adaosuri (AA) (cota protlt, etc.)

Ofertanţii au obligaţia de a detali
fundamentarea preţului trebuie să rejias.

modul de constituire al tari elor ofertate] Din
respectarea egislaţiei muncii şi a salarizării muncii.

Tariful ofertat este ferm şi nu se actu Uzează pe toată perioada de denlare a contractului,
inclusiv pe perioada de prelungire, da
se optează n acest sens, cu excepţia cazului în care
au loc modificări legislative.
Achizitorul îşi asumă întreaga răspiţnd re privind re: pectarea întocmai a
privind salarizarea personalului.

gislaţiei în vigoare

j
I

Calculaţie tarif/oră, la care se adaugă T 'A - model
Obiectiv

Salariu

Spor

Alte

Contribuţii

Cheltuieli

sporuri

obligatorii
angajator

indirecte

Total tarif lei
Iară TVA/oră

Total

ore
noapte

te
ada suri

Total ore

orar
încadrare

pază/anul

(SO)

(CI)

(A A)

pază

(SMN)

2020

valoare
lei fără

(AS)

(VCA)

In cazul în care ofertantul declară în cadrul

TVA/anul
2020
8=2+3+4+5+6+7

10=8*9

8=2+3+4+5+6+7

10=8*9

fer i că beneficiază de subvenţii care justifică reducerea

preţului ofertat, acesta are obligaţia să

epenă o declanţ ie pe propria răspmdere în care să
menţioneze că persoanele ce beneficiază c^e si bvenţiile respective vor fi utiliza
e pentru prestarea
serviciilor de pază ce fac obiectul contractului e achiziţie ţjublică (se vor nominiliza persoanele ce
urmează a fi implicare în derularea contractului de prestări selrvicn
ii, care beneficiază de subvenţii)

6 OBIECTIVE/POSTURI
Operatorul economic care depune oferta pen :ru biect vele si bordonate Direcţiei d
e Asistenţă Socială
Călăraşi se obligă să execute servicii de aza obieetive, tunuri şi valori, patrulare
şi contrpl, Ia
adresele de mai jos, după cum urmează:

LOT 1 - Servicii de pază pentru obiectivul Se •viciul Creşt
Adresa sediu

str' Muşeţelului, nr. 9, :ălă aşi, j ud. Călăi aşi

Număr posturi
Interval orar

post
1 post neînarmat în int^rval jl 18:00-06:0( în zilele lucrătoare şi cu program 24/34 ore
în zilele de sâmbătă, diimin că şi sărbători le legale_r__

LOT 2 - Servicii de pază pentru obiectivul S rviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc -

Adăpostul de Urgenţă pe timp de noapte
Adresa sediu

str. Prelungirea Dobrogei
nr. 65A, Că
araşi,
jud. Călăraşi

Număr posturi
post
Interval orar

1 post neînarmat, permar ent, 24/24 ote, inclusiv zilele de sâmbătă, duminică şi
sărbătorile legale

7 CERINŢE MINIME OBLIGATORII PENTRU JTOATE LOTURILE
Prestatorul asigură cu efective necesare

fectuarea misiunilor de pază, inşi ruirea şi controlul

activităţii acestora;
Informează beneficiarul în legătură cu m dul în care s; desfăşoară serviciul de pază;
Informează conducerea obiectivului în ermeiţ de 2^ de ore despre neregulile săvârşite de
personalul beneficiarului (nerespectarea punctelor de acces, comportamen necivilizat, nefuz
de legitimare sau de prezentare a doţ:um enteloţ de in rare/ieşire) sau despr e problemele care
apar în legătură cu modul de executate a erviciului de pază;
Prestatorul asigură apărarea obiectivului, ordinea şi liniştea în obiectiv;
Asigură supravegherea tuturor bunurilor patrimoniale din perimetrul unit^ţilor unde se află

posturile de pază şi răspund de integritatea lor;
Despăgubeşte beneficiarul pentru pre udiciile rei le cauzate ca urmare a executării
necorespunzătoare sau a neexecutăr^i obligaţiilor din consemnul postului aşa cum au fost
stabilite în planul de pază şi în raport^u valoarea de înlocuire;

I

Controlează modul cum personalul d^ p^ză işi îndepl neşte atribuţiile stabi ite prin planul de
pază şi ia măsuri de înlăturare a neregulilor;
Asigură cu reprezentantul desemn^t dî beneficiar instruirea agenţilor de pază privind

specificul activităţii ce se desfăşoară ^n obiectiv
Legitimează şi îndrumă toate persoane e car^ se p ezintă la intrarea în sedii în vederea
accesului şi consemnează acest lucru ţin R egistrul de ev idenţă - acces al persoanelor;
Prestatorul primeşte, pe bază de pro^es verbal de pr ^dare-primire, semna de către ambele
părţi, locaţia, mobilierul şi alte bunţiri puse Ift dispc ziţie de achizitor în scopul executării
serviciului. La încetarea contractului, din orice motive, se va proceda în con; ecinta.
Permite introducerea sau scoaterea uţior ţnateriale în ; au din obiectiv num i cu forme legale
sau aprobările de rigoare.

!

Ia măsuri de protecţie a muncii pentru agenţii de pază care execută paza în locuri cu grad de
periculozitate, în mediu toxic, dacă dispoziţiile legale şi contractul colectiv de muncă prevăd
acest lucru pentru personalul beneficiarului, suportând costurile;
La începutul programului de lucru agentul de pază care execută serviciul la punctul de control
acces, dă raportul conducătorului unităţii, informân<jlu-l despre evenimer tele petrecute în
timpul serviciului;
Conectarea sistemelor de alarmare şi ţnon torizârea acdstora;

Supravegherea agenţilor de serviciu şi obligarea ac
evenimentelor.

Timpul de intervenţie la obiective pu echipe special
10 minute;

stora să completeze zilnic, real, registrul
zate, în cazuri de urg enţă, este de maxim

Primeşte pe bază de proces verbal imobilele şi bunurile din dotare
şi veghează ^supra
planului de pază;
Monitorizează plecăril^ şi sosirile nhaşi ilor din parcul auto propriu;
respectării integrităţii acestora conform

Controlează orice maşină care intra ţ
i/sau iese pe proprietatea institu
iei şi consemnează
într-un registru special data, ora, nr.| ma.inii;
Păstrează confidenţialitatea deplină în egatură cu a
care are acces în legătură cu obiectivul >eneficiarulu
Interzice pătrunderea persoanelor neautorizate în per
Intervine prompt pentru înlăturarea

tivitatea sa şi cu da :le şi informaţiile la

1

metrul stabilit spre a fi supravegheat;
ctelor sau faptelor care ar detetlmina tulburări sau

dezordine în cadrul obiectivului;
Intervine prompt în cazul apariţi^i upui evenimeit care ar pune în
Dericol bunurile şi

persoanele în perimetrele aflate în supraveghere;

Anunţă reprezentantul autorizat în ^azu apariţiei un
r evenimente deosebite, precum şi orice
aspecte negative care pot duce la dimin jarea capacităţii de apărare şi prot^cţie a obiectivului,
care stau în puterea exclusivă a conduce •ii instituţiei spre a fi soluţionate;

Să reţină şi să predea organelor de boli ie făptuitorii prinşi în flagrant şi s
ă conserve probele

care atestă faptă;

Să utilizeze sistemul electronic de supraveghere şi pratecţie, să anunţe furriizorii de utilităţi în

cazul întreruperii furnizării aliment^rii in special în zilele de repaus săpt^mânal şi sărbători
legale;
Să cunoască şi să verifjce locurile ii pilinctele vulnelrabile din perimetrul

obiectivului şi din
exterior (parcare, contoare utilităţi, auto ehicule);
-în caz de avarii la instalaţii, conducte sau rez^rvoare de api, combustibili sau supstanţe chimice, la
reţelele electrice sau telefonice ^i în oricare ftlte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să
aducă de îndată la cunoştinţa pelor în drept aiemenea eveiimente şi să ia prinjiele măsuri pentru
limitarea consecinţelor evenimentului;.|
-în situaţia producerii de incendii, inundaţii, explozii, etc, ^ersonalul de pază anunţă direct sau prin
reprezentantul desemnat al autorităţii contrac ante Organe e competente (poliţie, pompieri, etc.)
despre producerea evenimentului precum jşi conducerea celor două părţi contractante, acţionând
operativ pentru localizarea şi limitarea efectplor incidentului, îndepărtarea persoanelor străine, ete.
-Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi jvalorilor în caz de
dezastre;i':'
-Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă dp natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şî dea
concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei penfu prinderea infractorilor;
-Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa bău urilor alcoolice şi nici să consume astfel de băuturi,
droguri sau substanţe interzise în timpul serviciu

ui;
-Să cunoască sistemul de legătură şi modul c e acţiune şi
cooperare cu alte forţe şi să aplioe cu
stricteţe prevederile planului de pază referitor la ilarmarea dis^ozitivului în situaţii deosebite;
Este interzis în timpul serviciului:

Să părăsească perimetrul postului înaintei sosirii schimbului;
Să întreprindă acţiuni farâ legături cu executarea servi^iului;

- Să încredinţeze mijloacele din dotare al
r persoane upă caz).i
în cazul în care se constată în cadrul obiect
'ului sustraţ ri materiale, bunuri sau alte evenimente
deosebite, are obligaţia de a anunţa reprezenta ui desemna al autorităţii contractante şi organele de
poliţie în cel mai scurt timp. Până la sosirea actorilor a itaţi, protejează locul faptei, conservă
urmele infracţiunii şi va participa la cercetarea

faţa loculu

Prejudiciul cauzat va fi suportat de către | estator, dac în urma cercetărilor efectuate de către
organele abilitate se constată vinovăţia age ilor de sec ritate ca urmare a neîndeplinirii sau
îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de servici
Pentru toate obiectivele cuprinse în prezentu

Caiet de s; fini se va avea în vedere posibilitatea
suplimentării posturilor de pază în aceleaşi co diţii, precur şi mutarea posturilor de pază de Ia un

sediu la alt sediu al autorităţii contractante d

aceeaşi lo<

contractului. Orice modificare adusă contractu

i se va efec ua prin întocmirea şi semnarea de către

litate, pe toată durata de valabilitate a

ambele părţi a unui act adiţional.

8. NORME DE SECURITATEA MUNCII, P I ŞI PROT ^CŢIA MEDIULUI

8.1 Securitatea muncii

Personalul prestatorului (agenţii de pază) îşi vo desfăşura a ivitatea în locaţiile obiectivelor care fac
obiectul prezentului Caiet de sarcini în conform ate cu prev erile legale în vigoare.;

8.2 Prevenirea şi stingerea incendiilor
în timpul desfăşurării activităţii în incinta obie

ivelor, pers<

naiul prestatorului va respecta întocmai

prevederile legale în vigoare.

8.3 Protecţia mediului
Prestatorul va manifesta o deosebită atenţie a

ci încât să e evite producerea oricăror evenimente
care să aibă efecte nocive asupra mediului sau a upra stării d sănătate a personalului.|

9. VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA SERVICI [LOR
Beneficiarul are dreptul de a desemna o perso nă care să erifice, în timpul programului de lucru,
modalitatea de prestare a serviciilor în conformi ate cu preve Ierile Caietului de sarcini.j
Reprezentantul firmei de pază are obligaţia d a întocmi k sfârşitul fiecărei luni calendaristice un
Proces verbal de recepţie care va fi semnat de
directorul/şeful

fiecărei

structuri

benefi

reprezenta : al beneficiarului, avizat şi ştampilat de
are,

în

care se va menţiona perioada
corespunzătoare/necorespunzătoare a serviciilo conform pre ederi lor contractuale,
Procesul verbal va fi însoţit de pontajul aferen perioadei d< prestare a serviciilor, care va cuprinde
denumirea obiectivului, adresa obiectivului, ni mărul de o
prestate zilnic şi numărul total de ore
prestate în perioada raportată. Pontajul va fi îr ocmit de re •ezentantul prestatorului şi va fi semnat
de un reprezentant al beneficiarului.

10.

ALTE PREVEDERI

Oferta tehnică va conţine descrierea detaliată i servi

ilor o urmează a fi prestate şi a personalului ce

urmează a fi alocat pentru efectuarea prestaţi ii
Ofertantul are obligaţia de a ^^ce dovada conf rmită ii sen ciilor cu cerinţele prevăzute în prezentul
Caiet de sarcini.
Autoritatea contractantă consideră minimale c racter sticile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

ŞEF SERVIGIU,

ŞEF SERVICIU,

Toneanu Mih^Vdrian

Leu Mariana^

IN TOC! 1IT,
Consilier achiz ii pub îce,
n Mircea

