CAIET DE SARCINI
PENTRU

ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII
PAZA

coD cPV 797 13000_5

YIZAT,
Contabil-9ef,
Ec. Toma Mariana

Nr.

./

0l .r2-:%2-s
mblul cerinfelor pebaza cdrora se elaboreazd de
aietul de sarcini face parte integrantd din
ofertei. Cerinfele din caietul de sarcini sunt

r. OBIECTUL ACHIZITIEI
obiectul Caietului de sarcini ?l constituie achizi{ionarea
serviciilor de pazd", cod, Cpy
79713000-5, la obiectivele din cadrul
$colii Gimnaziale,,Miron costin,,Galafi.
Cerinlele din Caietul de sarcini rcprezintd, condilii obligatorii
pe bazacdrora operatorii
economici specializali ptezintd, oferte tehnico-economice
ce vor conduce la atribuirea
contractului de prestdri servicii depazd, conform prevederilor
Legii nr. :.;,sl)gu ;i a H.G. nr.
301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 33312003.
2. SCOPUL

ACHIZITIEI $I DURATA CONTRACTULUI
esfrgurate la fiecare obiectiv in parte, scopul
paza, proteclia, ordinea gi linigtea publicd in
personalului angajat, controlul accesului si
e panic6), asigurarea serviciilor de intervenlie
a

2.1; DURATA

CONTRACTULUI

contractul se. va desfdgura in perioada ianuarie-decembrie
2021, cu posibilitatea
prelungirii acestuia prin act adi{ional pentru maxim
4luni,in funcfie de resursele
bugetare.

3. DESCRIEREA SERVICilLOR,
OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 DESCRIEREA

SERVICIILOR

A OBIECTIVELOR $I LOCURILOR ASIGURATE,

a) Asigurarea ordinii ;i linigtii in incita obiectivelor incredinlate, pdstrarea
secretului asuora
caracteristilor gi informafiilor aferente sistemului de pazd" gi asupra
informaliilor furnizate de
beneficiar in cadrul deruldrii contractului;
b) Asigurarea integritdfii personalului angajat al achizitonLrlui ce igi desfdgo ard,
activitatea la
fiecare obiectiv tn parte;
c) Controlul accesului in fiecare obiectiv, in conformitate cu precedurile gi reglement6rile
stabilite de beneficiar, in raport cu specificul fiecdrui obiectiv in parte;
d) Monitorizarca permanentd in sistem video a locatiilor
lobiectivelor) gi monitor izarea
sistemelor de alarmare la efracfie ;i la incendii;
e) otganizarea, planificarea, conducerea, controlul gi garantarea activitdfii de pazd,
d,e cdtre
personalul propriu, informarea periodicd a beneficiarului asupra
desfEgur[rii serviciului de
monitorizare gi furnizare de la alte date pe care le solicita.
f) Respectarea prevederilor legale a noimelor de proteclia muncii, pSI gi proteclia
mediului de
c[tre prestator precum gi responsabilitatea execut[rii serviciilor cu personal
calificat folosit pe
toati durata contractului.

3.2 DESCRIEREA LOCATIILOR, A OBIECTIVELOR SUPUSE PRESTATIEI,
A
PosruRILoR iN CARE sd va aslcuna eAZA,rRoTBCTTA MoNrroRrzAREA
$r
in srsrnvr vrDEo.
Sediul $colii Gimnaziale "Miron costin" Gala{i, situat in jud.
Galafi, loc. Galali, strada Alba
Iulia, nr. l-2.
Serviciul de pazd, va fi asigurat de lun
cursurilor fald in fa1[ sau in sistem hibrid (o
sistem on-line), pentru un numdr de ore g o
timpul
gi in cazul desfdsurdrii cur
necesa
iilor de paz6, necesarul de ore pentru fiecare lund in parte este conform
tabelul
prestate vor fi confirmate de catre beneficiar prin foile
de prezen!6 ale
agen{ilor de securitate.

Unitate
de

masura

str.Alba
Iulia nr.

l-2
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 22.680,00 LEr
la care se adaug6 cota
TVA tn vigoare.

de

3.3 OBLTGATTTLE PARTTLOR
3.3.

I

OBLTGATTTLE PRESTATORULUT

a) Prestatorul este obligat sd asigure paza obiectivelor
incredinfate conform planurilor de

a

proceselor verbale de predare-primire,

si urmdreasca

pazFt SI

asigurarea integritdlii acestora

SI

de cdtre agenlii de Securitate a prevederior consemnelor generale gi particulare
conform legislafiei in vigoare;
b) Prestatorul are obligafia de a urmdri permanent ca serviciile pentru care
s-a angajat sd fie
indeplinite cu proptitudine gi profesionalism;
c) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate
cu cerintele
oenetlclarulul:
d) Sd pund la dispozilia beneficiarului pe toata durata deruldrii contractului
num[rul de agenli de
securitate necesari pentru derularea continud gi in bune condifii
a activitdlii de pazd la toate
obiectivele.
e) Va urmdri permanent ca agenlii de securitate sd execute serviciul conform
prevederilor
legisla{iei muncii in vigoare, cu respectarea normelor de munc[
gi timpul liber aferent acestor
norme.
respectarea

ntul de lucru specific sezonului, a insemnelor
cu toate mijloacele tehnice necesare desfdsurdrii

planul depazd,
r de securitate pe linie de specialitate, protecfia
gi a prevederilor din

i)

Sd ia

se
,,1
A"/

inteme,

sau valori din obi
prejudiciul
cdtre prestator, dac[ in urma cercetdr
re organele
valia agenlilor de securitate ca urmare
inOeplinirii
de serviciu,
mdsuri de imbundtdlire a serviciilor de pazd,, inclusiv de ?nlocuire
a agenlilor de
ile de serviciu.
armelor gi munifiilor, portul gi uzul de armd,
rmitate cu reglementdrile legale gi cu dispoziliile

l) Sa ia mdsuri pen]ry prevenirea ;i impiedicarea producerii actelor de tulburare
a ordinii in
perimetrul obiectivului,
m) sa cunoasci sistemul de legdtura gi modul de acliune gi cooperare
cu alte forle gi s6 aplice cu
strictele prevederile Planului de Pazd'ieferitoare la alarmatea
dispozitivului in situalii deosebite.
tu toate m[surile de prevenire a incendiil rr, exploziilor
verificdnd de cdte ori este necesar
1].,1u
exls
le-ar putea declanga. La producerea unui eveniment anunfd
conducerea
gcol
qi persoanele desemnate pentru interven{ie.
o) F
serviciu.
p) In cazul in care situafia o impune, prestatorul are
obligaJi a de aface toate demersurile legale in
vederea obfinerii autorizaliei pentru d-elinerea de armameni
9i munilii letale si neletale.
Este interzis in timpul serviciului:
-Sd pdrdseasc[ perimetrul postului inaintea sosirii
schimbului.
-Sd intreprindd acfiuni fErd legdturd cu executur.u
r.*i"irlui,'
-Sd incredinleze munilia, armamentul gi mijloacele
din dotare altor persoane.
3.3.2.

OBLIGATIILE ACHIZITORULUI (BENEFICIARULUD

prevazute de Legea 333/2003, necesare pentru
a.

atoare

a sistemelor de inchidere gi sigilare la

un reprezentant care s6 participle la
polifie gi reprezentantul prestatorului,
ontravaloarea serviciilor prestate,
cdror acfiuni sau activitdfi ale beneficiarului ori
semneze

e

edin{ate.

4. CERINTE SPECIFICE

Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentatja pentru
elaborarea si prezentarea ofertei,
constituind ansamblul cerinlelor pe baza carora se elaboreazd,
de cdtre fiecare ofertant
Propunerea.tehnicd gi financiard.
cerinlele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii gi
minimale, sens in care orice
Propunere tehnicd va fi luatd in considerare numai ii masura
?n care aceasta presupune
asigurarea unui nivel calitativ cel pufin egal dacd nu superior
cerinlelor din Caietul de sarcini.
5.

GARANTII

Prestatorul rdspunde pentru orice pagubd

pe care o

produce

ca urrnare a

prestdrii

necorespunzatoare a serviciului gi nerespectarea consemnelor
postului. Evaluarea pagubelor
va face de cdtre prestator gi beneficiar prin reprezentan{ii ror

se

legali.

Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri
sau degraddri ale bunurilor
beneficiarului produse datoritd neindeplinirii ori indeplinirii lefectuoase
i ouiigqlror agenlilor
de securitate, stabilite in urma cercetdrilor organelor de polifie.
6. CERINTE

TEHNICE OBLIGATORII
eascd urmdtoarele Cerinle tehnice:

egii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
tru efectuarea serviciilor ofeftate, eliberatd de

- Sd facd' dovada calificarii gi atestdrii agenlilor de securitate angaja[i
ai societali i, pe raza de
competenld, conform. prevederilor legale - se vor prezentaun
numdr de minim 5 atestate;
- Sa facd dovada unei experienle similare in ultimli 3 ani
in prestarea
serviciilor.

7.

CONDITII PRIVIND SECURITATEA
$I SANATATEA iN VTUNCA

Le
acesteia,
pentru aproba

Prestatorul va respecta

de aplicare ale
nr'16312007

securitatea gi sdndtatea in muncd gi normele
apdrarca impotriva incendiilor, ordinul

d

privind apdrareaimpotriva incendiilor.

8.

ALTE CERINTE
anent de personal necesar qi mijloace pentru dotarea
unde in maximum 48 de ore la solicitari de mdrire
a
Trezorerie.

9. PROPUNEREA

TEHNICA $I FINANCIARA

oferta tehnicd va confine descrierea detaliatd, a serviciilor ce

urme azd a fi prestate gi a
personalului ce utmeazd, a fi alocatpentru efectuarea prestaliilor.
ofertantul are obligalia de a face dovada conformitdlii serviciilor
cu cerinfele prevdzute in
prezentul Caiet de sarcini.

Oferta va cuprinde in mod oblieatoriu:
1' Lista cu d-otarea tehnicd nece-sara realizdrii serviciului
d,e pazd,a obiectivelor;
2. Taifullora de pazalagent exprimat in lei fara TVA
oferta depusd va aveao valabilitate de minim 60 d,e zne.
Tarifele stabilite de
depunerii ofertei gi vor fi valabile
pe toatd perioada de derulare a
lui in care ," n'odifi.e obligaliile
salariale la bugetul statului gi

ofertanli
con
numai

actuale.

ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incat aceasta
sd furnizeze toate informa{iile cu
opunerea financiard.
nal de o notb de fundamentare tarif lorc / agent pazd,

ofertantul va prezenta in propunerea financiard oferta de pre!
in lei fara TVA

/ ora prestare
servicii de pazd,.
Nu se admit oferte alternative.
Ofertanlii pot depune oferta doar pentru numdrul maxim
de ore gi numdrul maxim de luni.

