DIRECT A DE ASISTENTA SOCI

Ă CĂLĂRAŞI
VIZ^T,

Nr. 1029/ 0.03.2020

tand^cutiv,
lattlia Stanca

CAIET DE SARCINI
Servicii de pază
:odCPV 79713000-5

LOTURI

El-2

1. OBIECTUL
Obiectul Caietul^i de sarcini î

79713000-5) pentru jobiectivele sub

constituie achiz tionarea serviciilor de pază (cod CPV
donate Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, respectiv

r. 9 şi Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc Adăpostul de urgenţă pe timp de noapt din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A.
obiectivele încr^dinţate se va face cu respectarea Legii nr.
Realizarea dispozitivelor de pază
333/2003 privind pazia obiectivelor, b nurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi

Serviciul Creşă din str. Muşeţelului,

completările ulterioare şi a HG nr. 30

2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. [133/2003 privind paza obiect elor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
le menţionate ma sus, în scopul împiedicării sustragerilor de
orice fel, a pătrunderii ilegale în obiec vul păzit a perso^nelor străine, păstrarea ordinii şi liniştii în
Prestatorul asigur^ paza la obiecti

incinta obiectivelor şi siguranţa person

LOT1-

ervicii de

ului angajat.

ază pentru obie tivul Serviciul Creşă
nr. 9, Călăraşi, jud. Călăraşi

Adresa s diu

str. Museţelulu

Număra st un

1 post

Interval

1 post neînarm t în intervalul 19|:00-07:00 în zilele lucrătoare şi cu program
24/24 ore în zii e de sâmbătă, durpinică şi sărbătorile legale

ar

Valoare

Tarif/oră
^^stimat

Program

Perioada 2

(lei fără

Nr. zile

Nr.
ore/zi

Nr.

estimată

ore

(lei fără
T.V.A.)

r.v.A.)
1 post neînarmat cu program
de sâmbătă, duminică şi sărb

MAI

:4/24 în zilele

24

264

5280,00

~\2

~240~

4800,00

10

24

240

4800,00

20

12

240

4800,00

24

192

3840,00

20

11

20

20

20

19:00-07:00 în

20

4/24 în zilele

20

orile legale
f9Î00-07:00în"
1 post neînarmat în intervalu

zilele lucrătoare
1 post neînarmat cu program 4/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărt :orile legale

IUNIE

1 post neînarmat în intervale
zilele lucrătoare

IULIE

1 post neînarmat cu prograrr
de sâmbătă, duminică şi sărt

orile legale

20

23

12

276

5520,00

1 post neînarmat cu program 24/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărbă tarile legale

20

10

24

240

4800,00

1 post neînarmat în intervalul 19:00-07:00 în

20

21

12

252

5040,00

1 post neînarmat cu program 24/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărbă torile legale

20

8

24

192

3840,00

1 post neînarmat în intervalul 19:00-07:00 în

20

22

12

264

5280,00

20

9

24

216

4320,00

20

22

12

264

5280,00

1 post neînarmat cu program 24/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărbă :orile legale

20

10

24

240

4800,00

1 post neînarmat în intervalul 19:00-07:00 în

20

20

12

240

4800,00

zilele lucrătoare
1 post neînarmat cu program '4/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărb torile legale

20

10

24

240

4800,00

1 post neînarmat în intervalu 19:00-07:00 în

20

21

12

252

5040,00

3852

77040,00

1 post ne" ^arnrîat în intervalul 19:00-07:00 în

zilele lucrătoare

AI Ifîl IST

zilele lucrătoare

SFPTFMRR

zilele lucrătoare
1 post neînarmat cu program 24/24 în zilele
de sâmbătă, duminică şi sărbă lorile legale
nr'TrriviRR 1 T?

1 post neînarmat în intervalul

19:00-07:00 în

zilele lucrătoare

NOIFMRR IF

DECEMB IF

zilele lucrătoare

TC ITAL 2020

Perioad

Tarif/ora
estimat
lei fara TVA

Program

2021
IANUARIE

Nr.
ore/zi

Nr.
ore

Valoare
estimata
lei fara

TVA
1 post neinarmat cu program 24/24 in zilele
de sâmbăta, duminica si sârba orile legale
1 post neînarmat in intervalul 18:00-06:00 in
zilele lucratoare

FEBRUAR E

1 post neinarmat cu program 24/24 in zilele
de sâmbăta, duminica si sârba orile legale

MARTIE

zilele lucratoare
1 post neinarmat cu program 24/24 in zilele
de sâmbăta, duminica si sârba orile legale

1 post neinarmat in intervalul 18:00-06:00 in

1 post neinarmat in intervalu

18:00-06:00 in

zilele lucratoare

APRILIE

Nr. zile

1 post neinarmat cu progratr 24/24 in zilele
de sâmbăta, duminica si sârbei orile legale
1 post neinarmat in intervalul 18:00-06:00 in
zilele luqratoare

TOTAL/ADIŢIONAL 2021

20

11

24

264

5280,00

20

20

12

240

4800,00

zi)

yo

24

0*1(5
zio

A DO^ ACI
4o2U,UU

20

20

12

240

4800,00

20

9

24

216

4320,00

20

22

12

264

5280,00

20

10

24

240

4800,00

20

20

12

240

4800,00

1920

38400,00

.A. iar valoarea estimată maximă este de
Valoarea es imată minjnnă este de 77.il10,00 lei fără T.V
de pază - obiectivul Serviciul Creşă din str. Muşeţelului, nr. 9,
115.440,00 ei fără T.V At. pentru Servicii

Călăraşi, jui Călăraşi.

LOT 2- ervicii de pază pentru obie rtivul Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc Adăpostu de Urgenţă pe timp de noapte
str. Prelungirea

Adresa se iu
Număr po turi
Interval o ar

obrogei, nr. 65A, Călăraşi, jud. Călăraşi

post
1 post neînarmai

permanent, 24/24 ore, inclusiv zilele de sâmbătă, duminică şi

sărbătorile legal

Nr.

Valoare
estimată

ore

(lei fără

Tarif/oră
estimat
Perioada 20

Program

(lei iară

Nr. zile

Nr.
ore/zi

T.V.A.)

T.V.A.)
4/24 ore

20

31

24

744

14880,00

1 post nefnarmat, permanent, 4/24 ore

20

30

24

720

14400,00

1 post neînarmat, permanent, ;4/24 ore

20

31

24

744

14880,00

1 post ne' narmat, permanent,

4/24 ore

20

31

24

744

14880,00

1 post ne narmat, permanent,

4/24 ore

20

30

24

720

14400,00

post ne narmat, permanent,

4/24 ore

20

31

24

744

14880,00

post neînarmat, permanent,

4/24 ore

20

30

24

720

14400,00

1 post ne narmat, permanent,

:4/24 ore

20

31

24

744

14880,00

5880

117600,00

post neîparmat, permanent,

MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBR
OCTOMBR
NOIEMBR
DECEMBR
TC 'AL 2020

Perioada

2021

Tarif/ora
estimat

Program

Nr. zile

Nr.
ore/zi

Nr.
ore

lei fara TVA

Valoare
estimata
lei fara

TVA
IANUARI

1 post neţnarmat, permanent, :4/24 ore

FEBRUAR

1 post ne' narmat, permanent,

4/24 ore

MARTIE

1 post nei narmat, permanent,

4/24 ore

APRILIE

1 post nefnarrnat, permanent,

4/24 ore

TOTAL

DIŢIONAL2021

20

31

24

744

14880,00

20

29

24

696

13920,00

20

31

24

744

14880,00

20

30

24

720

14400,00

2904

58080,00

Valoarea esi mată miniijnă este de 117.^ ^0,00 lei tară T.V.A. iar valoarea estimată maximă este de
175.680,00 1 tară T.V.A. pentru Servici de pază - obiectivul Adăpostul de Urgenţă pe timp de noapte
din str. Prelu girea Dobrogei, nr. 65A, Că araşi, jud. Călăraşi.

2. DURATA CONTRACTULUI
, respectiv 01.05.2020 - 31.12.2020, cu
Contra ^ul se va încheia pentru o perioadă de 8 Iun

posibilitatea prelungiri i acestuia prin act adiţional pe o perioadă de maximum 4 luni, conform
prevederile r art. 165 din HG nr. 395/2016 cu modificările i completările ulterioare.

3. CONDIŢII OBL GATORII DE

ÎNDEPLINIT DE CĂTRE PARTICIPANŢII LA

PROCEDURA
ţiile ce trebuie îndeplinite pentru paza obiectivelor, bunurilor,
3.1 Prestatorul trebuie :ă respecte cond
protecţia persoanelor, în cor formitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 cu modificările şi
valorilor ş
completările ulterioare şi a HG nr. 301 '2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectr ^elor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
e a activităţii de pază, prestatorul este obligat să fie dotat cu
3.2 Pentru desfăşurarea corespunzătoar
conform art. 42-4)6 din Legea nr. 333/2003 astfel:
echipament de lucru şi mijloace tehnice
Uniforma de serviciu pentru personal, cu însemnel^ specifice de identificare a personalului;
-

Mijloace de i^tervenţie specifi ce activităţii de pază şi protecţie (baston de cauciuc, spray

pentru imobilizare, lanternă, fluier şi al e accesorii);
Mijloace de comunicare, pentru asigurarea legăturilor între posturi.
serviciilor, să asigure resursele umane,

3.3 Prestatorul se cbligă să suprav egheze prestarea
e şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute prin
materialele, instalaţii
n care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate
Contract, în măsura
deduce în mod rezonabil din Contract.
bil pentru executarea serviciilor în conformitate cu planul de
3.4 Prestatorul este pa deplin respons;
pază. De asemenea, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, cât şi de ca ificarea personalului folosit, precum şi de avizarea agenţilor de pază de către
le poliţie, i^struirea şi dotarea pentru activitat^a prestată conform Legii nr. 333/2003 şi a
organele
HG nr. 93 5/2007, pe ijoata durata contractului.
dispecerat funcţional 24/24 ore, 7/7 zile pe
3.5 Presti ttorul este obligat să facă dovada că deţine un
iv Municipiul Călăraşi, cu dotarea tehnică
raza loca ităţii unde ^restează serviciile de pază, respec
n maxim 10 minute de la solicitatje în cazuri de urgenţă. Dacă prestatorul nu
necesară intervenţiei
dispecerat funcţional 24/24 ere, 7/7 zile pe raz^ localităţii unde prestează serviciile de pază,
deţine un
te dovada încheierii unui contract/convenţie cu un prestator de servicii de pază
este obligat să prezin
un dispecerat fuşcţional 24/24 ore, 7/7 zile pe raza Municipiului Călăraşi, din
autorizat care deţine
dispecerat, în contul prestatorului/ofertantului, la obiectivele
care să r ;iasă prestai ea serviciilor de
nr.
9 şi Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc Serviciul Creşă din ^tr. Muşeţelului,

Adăposti 1 de urgenţă pe timp de noapi e din str. Prel. Dobrogei, nr. 65A.
nţa de funcţionare eliberată de către Inspectoratul General al
3.6 Prestatorul trebu e să prezinte lio
u desfăşurarea activităţii de pază şi protecţie, valabilă la data limită de depunere
Poliţiei române penti
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
a ofertelor, conform art; 19 din Legee
şi completările ulterioare (copie conformă cu originalul), sau
protecţie persoanelo r, cu modificările
străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă. In cazul în care
în cazul ofertanţilor
tiei nu acoperă întreaga perioada de derulare a contractului, operatorii economici
valabilit tea autoriza
vor depune un angaj ament prin care, în cazul în care sunt declaraţi câştigători, se angajează ca vor
a durata de derulare a contractului si o va înainta autorităţii
prelungi valabilitatea acesteia pe toa
contracte nte.

3.7 Prestatorul trebuie să prezinte deci; raţie pe propria răspundere privitor la atestarea personalului
de pază propriu implicat în prestarea s

srviciilor de pază conform H.G. 301/2012 pentru aprobarea

normelor njietodologic^ şi a documentel or prevăzute la art. 69 din Legea 333/2003.

4. FĂCTURARIţA SERVICIILOR PRESTATE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1Facturarea servjiciilor prestate se va realiza lunar, pe numele D.A.S. Călăraşi, separate, pentru
fiecare serviciiţ social în parte, făcând menţiuni în cadrul facturii cu privire la Serviciul social
pentru care a fcjist emisă;
4.2Plata se va efectua de către D.A.S. Călăraşi prin Ordin de plată prin Trezoreria Călăraşi după
efectuarea/semnarea recepţiei serviciului, în termen de 30 zile de la data primirii facturii
fiscale în original.

5. CERINŢE A^ UPRA OFERTEI FINANCIARE
erta financiară va fi elaborată în mod obligatoriu cu respectarea datelor şi condiţiilor din
5.1 O
Caietul de sarcini;
5.2Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toată
pe*ioada de derulare a contractului;
5.3în conformitat^ cu art. 221, litera a) din Legea 98/2016, preţul contractului poate fi revizuit în
ca^ul în care se modifică cuantumul salariului minim pe economie, proporţional cu valoarea
modificării ac^stora după următoarea formulă: x2 - xl * Sn / Sv,
unde x2 = tarii actualizat
xl = tarif ofertat declarant ^âştigător în cadrul procedurii
Sn = salatfiul minim nou brut pe ţară garantat în plată
Sv = salariul minim vechi brut pe ţară garantat în plată
La calculaţia tarifului lei/oră de pază se va ţine cont şi se vor reliefa toate costurile executării
în bune condiţii ale c^ntractului:
salariul orar agent de pază (minim salariul de bază minim brut pe economie)
spor pentru mţmca de noapte conform Legii 53/2003 (SMN)
alte sporuri (^entru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, în timpul zilelor libere

legale, etc.) cpnform Legii 53/2003 (AS)
valoarea cont^ibuţiilor către bugetul de stat datorate de angajator, în vigoare la data ofertării,

detaliate disti^ct şi precizând coeficienţii în vigoare utilizaţi la calculul acestora (VCA)
cheltuieli indi|recte necesare a se efectua pentru îndeplinirea contractului: dotarea agenţilor de
pază cu unifo|rne de serviciu, etc, costuri care reies din monitorizarea sistemului antiefracţie,
irtervenţii alej echipei mobile, etc, alte cheltuieli neprevăzute (CI)
alte adaosuri (AA) (cot[ profit, etc)
Ofertanţii au obligaţia de i detalia modul de constituire al tarifelor ofertate. Din
fundamentarea preţului trebuie să reiasă respectarea legislaţiei muncii şi a salarizării muncii.
Tariful ofertat este ferm şi ni se actualizează pe toată perioada de derulare a contractului,
inclusiv pe perioada de prelungire, daca se optează în acest sens, cu excepţia cazului în care
a \ loc modificări legislative.
Achizitorul îşi asumă întreaga

răspundere privind respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare

privind salarizarea personalului.

culaţie tarif/ oră, la care se ad
Obiectiv

Salari

Spor

Alte

orar
încadr;

ore
noapte

sporuri

(so;

(AS)

ugă T.V.A. - model

Contr uţn
obliga rii
angaj: or

Cheltuieli
indirecte

Alte
adaosuri

Total tarif lei
fără TVA/oră

Total ore
pază/anul

Total
valoare

(CI)

(AA)

pază

2020

lei fără
TVA/anul
2020

(VC

(SMN)

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

10=8*9

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

10=8*9

are ofertartul declară în ca< rul ofertei că beneficiază de subvenţii care justifică reducerea
preţului < ertat, acestja are obligaţia ;ă depună o declaraţie pe propria răspundere în care să
că persoaţiele ce benefici ză de subvenţiile respective vor fi utilizate pentru prestarea
menţione
serviciilo de pază ce fac obiectul eoni •actului de achiziţie publică (se vor nominaliza persoanele ce

în cazulî

-actului de prestări servicii, care beneficiază de subvenţii)
urmează i i implicare în derularea con

6. OBIEC TIVE/POSTURI
pentru obiectivele subordonate Direcţiei de Asistenţă Socială
Operatoru economic ^are depune ofert
de
pază obiective, bunuri şi valori, patrulare şi control, la
obligă să execute servici
Călăraşi
adresele c

mai jos, după cum urmeazi

LOT1-

rvicii de pază pentru obie

Adres; sediu
Numă

posturi

Interv

orar

LOT 2-

str. Muşeţelului,

ivul Serviciul Creşa
9, Călăraşi, jud. Călăraşi

1 post
intervalul 19:00-07:00 în zilele lucrătoare şi cu program 24/24 ore
1 post neinarmat
în zilele de sâmbi ă, duminică şi sărbătorile legale

ervicii de pază pentru obi ctivul Serviciul pentru persoane aflate în situaţii de risc

Adăpostu de Urgenţă pe timp de noi pte
str. Prelungirea obrogei, nr. 65A, Călăraşi, jud. Călăraşi
Adresa sediu
Numă posturi
Interv

orar

post
1 post neînarm;

permanent, 24/24 ore, inclusiv zilele de sâmbătă, duminică şi

sărbătorile lega
7. CERI
-Pr

ŢE MINIME OBLIGATC
tatorul asigură cu efective

ac vităţii acestora;
-In rmează beneficiarul în lega
-In

)imează conducerea obiect

I PENTRU TOATE LOTURILE
ecesare efectuarea misiunilor de pază, instruirea şi controlul
ră cu modul în care se desfăşoară serviciul de pază;
ului în termen de 24 de ore despre neregulile săvârşite de

ectarea punctelor de acces, comportament necivilizat, refuz
P€ sonalul be^eficiarului (nere
de egitimare sau de prezentar a documentelor de intrare/ieşire) sau despre problemele care
cutare a serviciului de pază;
ap r în legătură cu modul de ex
-Pi statorul asigură apărarea ob ctivului, ordinea şi liniştea in obiectiv;

Asi^ură supravegherea tuturor bunurilor patrimoniale din perimetrul unităţilor unde se află
pos urile de pază şi răspund de irtegritatea lor;

Despăgubeşte beneficiarul pentru prejudiciile reale cauzate ca urmare a executării
necarespunzătoare sau a neexecutării obligaţiilor din consemnul postului, aşa cum au fost
stabilite în planul de pază şi în raport cu valoarea de înlocuire;
Controlează modul cum person Iul de pază işi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin planul de
pază şi ia măsuri de înlăturare a ieregulilor;
ură cu reprezentantul de imnat de beneficiar instruirea agenţilor de pază privind

cificul activităţii ce se desfas iară în obiectiv;
jitimează şi îndrumă toate

>ersoanele care se prezintă la intrarea în sedii în vederea

accpsului şi consemnează acest ucru în Registrul de evidenţă - acces al persoanelor;
statorul primeşte, pe bază ; proces verbal de predare-primire, semnat de către ambele
ţi, locaţia, mobilierul şi alt
ser^iciului. La încetarea contra
Peimite introducerea sau scoat
sau

bunuri puse la dispoziţie de achizitor în scopul executării
ului, din orice motive, se va proceda în consecinţa,

rea unor materiale în sau din obiectiv numai cu forme legale

aprobările de rigoare.

Ia măsuri de protecţie a munci pentru agenţii de pază care execută paza în locuri cu grad de
periculozitate, în mediu toxic, acă dispoziţiile legale şi contractul colectiv de muncă prevăd
acest lucru pentru personalul be eficiarului, suportând costurile;
La începutul programului de luc ru agentul de pază care execută serviciul la punctul de control
acces, dă raportul conducători ui unităţii, informându-l despre evenimentele petrecute în
timpul serviciuluiţ
Conectarea sistemelor de alarm •e şi monitorizarea acestora;
Supravegherea agenţilor de ser iciu şi obligarea acestora să completeze zilnic, real, registrul
evenimentelor.

Timpul de intervenţie la obiect iq cu echipe specializate, în cazuri de urgenţă, este de maxim
10 minute;
Primeşte pe bază de proces

:rbal imobilele şi bunurile din dotare şi veghează asupra

nform planului de pază;
Monitorizează plecările şi sosiri e maşinilor din parcul auto propriu;
Controlează orice maşină car intra şi/sau iese pe proprietatea instituţiei şi consemnează
respectării integrităţii acestora

înlr-un registru special data, ora nr. maşinii;
strează confidenţialitatea deţ lină în legătură cu activitatea sa şi cu datele şi informaţiile la
ca-e are acces în legătură cu ob ectivul beneficiarului;
r neautorizate în perimetrul stabilit spre a fi supravegheat;
In erzice pătrunderea persoane
In iervine prompt pentru înlăt rărea actelor sau faptelor care ar determina tulburări sau
dezordine în cadrul obiectivulu
Intervine prompt în cazul ap riţiei unui eveniment care ar pune în pericol bunurile şi
persoanele în perimetrele aflate n supraveghere;
A lunţă reprezentantul autoriza în cazul apariţiei unor evenimente deosebite, precum şi orice
aspecte negative care pot duce a diminuarea capacităţii de apărare şi protecţie a obiectivului,
care stau în puterea exclusivă a conducerii instituţiei spre a fi soluţionate;
Să reţină şi să predea organelo de poliţie făptuitorii prinşi în flagrant şi să conserve probele
ca re atestă faptă;

Să utilizeze sistemul electronic de supraveghere şi protecţie, să anunţe furnizorii de utilităţi în
cazul întrerupe^ii furnizării alimentării în special în zilele de repaus săptămânal şi sărbători

legale;
sau rezervoare de apă, combustibili sau substanţe chimice, la
avarii la instalaţii, conducte
reţelele electrice sau tdlefonice şi în oricare alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să
- In caz de

aducă de îndată la cupoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru
limitarea consecinţelor evenimentului;.
-în situaţia producerii de incendii, inundaţii, explozii, etc, personalul de pază anunţă direct sau prin
reprezentantul desemnat al autorităţii contractante organele competente (poliţie, pompieri, etc.)
despre producerea evenimentului predum şi conducerea celor două părţi contractante, acţionând
operativ pentru localizarea şi limitarea afectelor incidentului, îndepărtarea persoanelor străine, etc.
-Să ia primele măsur^ pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în caz de
dezastre;
-Să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea
concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să consume astfel de băuturi,
- Să nu se prezinte la
droguri sau substanţe interzise în timpu^ serviciului;
- Să cunoască sistemţil de legătură şi modul de-acţiune şi cooperare cu alte forţe şi să aplice cu
stricteţe prevederile planului de pază referitor la alarmarea dispozitivului în situaţii deosebite;

Este interzis în timpul serviciului:
Să părăsească perimetrul postului înaintea sosirii schimbului;
-

Să întreprindăjacţiuni fără legături cu executarea serviciului;

-| Sa încredinţezb mijloacele din dotare altor persoane (după ca2:).
în cazul în care se) constată în cadrul obiectivului sustrageri materiale, bunuri sau alte evenimente
deosebite

poliţie în

are obligaţfa de a anunţa reprezentantul desemnat al autorităţii contractante şi organele de
cel mai scurt timp. Până 1^ sosirea factorilor abilitaţi, protejează locul faptei, conservă

urmele infracţiunii şi va participa la ceţcetarea la faţa locului;
vă fi suportat de către prestator, dacă în urma cercetărilor efectuate de către

prejudiciul cauza

constată vinovăţia agenţilor de securitate ca urmare a neîndeplinirii sau
organele abilitate se
îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor de serviciu.
Pentru tcate obiectivele cuprinse în prezentul Caiet de sarcini se va avea în vedere posibilitatea
or de pază în aceleaşi condiţii, precum şi mutarea posturilor de pază de la un
suplimen arii posturi
autorităţii contractante din aceeaşi localitate, pe toată durata de valabilitate a
sediu la alt sediu al
contractdlui. Orice nfodificare adusă contractului se va efectua prin întocmirea şi semnarea de către
ambele părţi a unui a t adiţional.

8. NOR^E DE SE^URITATEA MUNCII, PSI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
8.1 Securitatea muncii
Personal îl prestatorului (agenţii de pază) îşi vor desfăşura activitatea în locaţiile obiectivelor care fac
obiectul prezentului Caiet de sarcini în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.2 Prevenirea şi stingerea incendiilor
^ctivităţii în incinta obiectivelor, personalul prestatorului va respecta întocmai

în tinjipul (jesfaşu rării

prevederile legale în vi^oare
8.3 Protecţia mediului
enţie astfel încât să se evite producerea oricăror evenimente
Prestatorul va manifesta p deosebită at
care ^ă aibă efecte noc ve asupra mediu ui sau asupra stării de sănătate a personalului.

VERIFICAREA ŞI RECEPŢIA SERVICIILOR
Beneficiar jI are drept^l de a desemna o persoană care să verifice, în timpul programului de lucru,
mod^litatea de prestare a serviciilor în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
Repr^zentantul firmei de pază are obli gaţia de a întocmi la sfârşitul fiecărei luni calendaristice un
Proc^s verbal de recepţie care va fi semnat de un reprezentant al beneficiarului (din cadrul
obie^tivului la care s-au prestat serviciile), avizat şi ştampilat de directorul/şeful fiecărei structuri
bene^iciari;, în care se va menţiona perioada corespunzătoare/necorespunzătoare a serviciilor conform
prev^derilor contractu^le,
Proc^sul verbal va fi însoţit de pontajijl aferent perioadei de prestare a serviciilor, care va cuprinde
deni^mireâ obiectivului, adresa obiecti ului, numele agentului de pază, ziua, schimbul, numărul de
ore ^restare zilnic şi numărul total de ore prestate în perioada raportată. Pontajul va fi întocmit de
ntul prestatorului, va fi semnat de un reprezentant al beneficiarului (din cadrul obiectivului
reprezenta
la care s-au prestat serviciile), avizat şi ştampilat de directorul/şeful fiecărei structuri beneficiare.

ALTE PREVEDERI
10.
ine descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate şi a personalului ce
Oferjta tehnică va con
urm^ază e fi alocat pentru efectuarea prestaţiilor. '
a de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerinţele prevăzute în prezentul
Oferftantu are obligat
Caisjt de

sarcini.

Aut^ritat^a contracta^tă consideră min male caracteristicile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

ŞEF SIU,

ŞEF SERVICIU,

TONEANii Adrian

LEU Mariana

ÎNTOCMIT,
Consilier achiziţii publicen ^ -

lOSIFVirgil-Daniel^ /
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