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Prezentul caiet de sarcini reprezintl" ansamblul cerinlelor pebaza cdrora se elaboreazd de
cdtre fiecare ofertant propunerea tehnic6. Caietul de sarcini face parte integrant[ din
documentaJia pentru elaborarea si prezentarea ofeftei. Cerintele din caietul de sarcini sunt
minimale gi obligatorii.

1. OBIECTUL ACHTZITIEI

Obiectul Caietului de sarcini il constituie achizilionarea serviciilor rnonitorizare gi
intervenlie cod CPV 79711000-1 la obiectivele din cadrul $colii Gimnaziale "Miron Costin,'
Galali.

Cerinlele din Caietul de sarcini reprezintl, condilii obligatorii pe baza cdrora operatorii
economici specializali prezintd, oferte tehnico-economice ce vor conduce la atribuirea
contractului de prestdri servicii-pttzd, protecfie gi monitorizare - conform prevederilor Legii nr.
33312003 9i a H.G. nr.30112012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a telii nr.
33312003.

2. SCOPUL ACHIZITIEI SI DIJRATA CONTRACTULUI

JinAnd cont de specificul activitdlilor desfdgurate la fiecare obiectiv in pafte, scopul
achiziliondrii acestor servicii este de a asigura monitorizarea sistemelor de alarmare (butonul de
panicd), asigurarea serviciilor de intervenlie a echipajelor mobile la aceasta.

2.1. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va desfrgura in perioada februarie-decembrie 2021, cu posibilitatea
prelungirii acestuia prin act adilional pentru maxim 4 luni, in funclie de resursele bugetare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR, A OBIECTIVELOR SI LOCURILOR ASIGURATE,
OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 DESCRIEREA SERVICILOR

a) Asigurarea pazei gi protecliei obiectivelor, a bunurilor gi valorilor depozitate in incinta
acestora conform programului stabilit pentru fiecare obiectiv in parte, Z+ din 24 de ore, prin
conectarea sistemelor de alarmd;
b) Asigurarea ordinii gi linigtii in incita obiectivelor incredinfate, pdstrarea secretului asupra
caracteristilor si informaliilor aferente sistemului de pazd gi asupra informafiilor furnizate de
beneficiar in cadrul derularii contractului;
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c) Asigurarea integritdfii personalului angajat al achizitorului ce igi desfrgoard activitatea la
fiecare obiectiv in parte;
d) Monitorizarea sistemelor de alarmare la efraclie gi la incendii, servicii de intervenJie a
echipelor mobile rapide la obiectiv, informarea operativd a beneficiarului de probleme tehnice
apdrute la sistemul de pazd;
f) Otganizarea, planificarea, conducerea, controlul qi garantarea activitdtii de pazd, d,e clfire
personalul propriu, informarea periodicd a beneficiarului asupra desfEqurdrii serviciului de
monitorizare gi furnizare de la alte date pe care le solicitd.
g) Respectarea prevederilor legale a normelor de proteclia muncii, PSI gi proteclia mediului de
cdtre prestator precum ;i responsabilitatea executdrii serviciilor cu personal calificat folosit pe
toat[ durata contractului.

3.2 DESCRIEREA LOCATIILOR, A OBIECTIVELOR SUPUSB PRESTATIEI,
PROTECTIA $I MONITORIZAREA SISTE]VIELOR DE ALARMARE SI
INTERVBNTIA LA ACESTEA.

$coala Gimnaziald "Miron Costin" Gala{i, situatd in jud. Galafi, loc. Galafi, strada Alba Iulia,
nr' l-2. Serviciul de monitorizare a sistemelor de alarmare (butonul de panic6), asigurarea
serviciilor de intervenlie a echipajelor mobile la aceasta va fi asigurat de luni pAn6 duminica
inclusiv, pentru un numdr de ore 24 orelzi.

vALoARxA BSTIMATA A CONTRACTULUI: 3.300,00 LEr la care se adausl cota de
TVA in vigoare.

3.3 OBLTGATTTLE PARTTLOR.

3.3.1 OBLTGATIILE PRESTAI]ORULUI
a) sd asigure monitorizarea permanentd a sistemelor de alarmare la efracfie gi la panicd instalate
in amplasarnentul BENEFICIARLILUI.
b) sa asigure in caz de alarmd de efracfie, panic[ sau sabotaj, intervenfia rapidd a celor mai
apropiate echipaje, conform ofertei de prestdri de servicii emise de cdtre PRESTATOR.
Interven{ia echipajelor PRESTATORULUI se va face doar dupd recepfionarea in dispe cerat a
semnalului de panicd, efracJie, sabotaj. Echipajele vor interveni in cel mai scurt timp, dar nu mai
tdrziu de 7 ($apte) minute conform prevederilor legislative din HG 30112012 republicat6 111G
100212015) de la primirea semnalului de alarmd in dispecerat cu primul echipaj. Intervenfia se va
realiza in for!6 gi cu respectarea prevederilor legale gi contractuale.
c) sd pSstreze confidenfialitatea tuturor informaliilor comunicate de cdtre BENEFICIAR.
d)sa asigure intrelinerea echipamentelor necesare conectlrii sistemului de alarmare al
BENEFICIARULUI la dispeceratul PRESTATORULUI.
e)sd facd tot posibilul ca in momentul intervenliei s6 asigure integritatea obiectivelor gi a
persoanelor aflate sub protecfia sa.

0PRESTATORUL are obligafia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul
gi promptitudinea cuvenitd angajamentului asumat in conformitate cu p.opun"..u sa tehnicd.
g)PRESTATORUL este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
oferta depusd gi cu graficul convenit. Totodatd este rdspunzdtor atAt de siguranla tuturor
operaliunilor gi metodelor utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.
h)PRESTATORUL va rdspunde pentru prejudiciile cauzate achizitorului din culpa sa, respectiv a
agenlilor sdi, in calitate de comitent pentru prepusul s[u, in strictd conformitate cu legei gi alte
acte juridice intocmite pentru realizarea acestei rdspunderi;



i)PRESTATORUL este obligat sd respecte conditiile impuse de legislalia in vigoare privind paza
gi protecfia unitdlii, proteclia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor precum gi protecfia
mediului;
j)PRESTATORUL are obligafia de a despdgubi beneficiarul cu contravaloarea pagubelor
dovedite de organele competente, produse din vina PRESTATORULUI prin indeplinirea
defectuoasd a obligaliilor contractuale;

3.3.2. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI (BENEFICIARULUD

a) Sd pund la dispozitia prestatorului facilitalile prevazute de Legea3331200} necesare pentru
indeplinirea in bune condilii a serviciului de monitorizare a sistemelor de alarmare (butonul de
panicd) gi de intervenlie a echipajelor mobile la aceasta.
b) Sd ia m[suri pentru asigurarea corespunzatoare a sistemelor de inchidere gi sigilare la
terminarea programului de lucru .

c) In cazul producerii unui eveniment, s[ desemneze un reprezentant care s[ participle la
cercetarea lafa\a locului impreuna cu organele de polilie gi reprezentantul prestatorului,
d) S[ pldteasca integral gi la termenul prevdzut contravaloarea serviciilor prestate,
e) Sd anunle in timp util prestatorul asupra oric[ror acliuni sau activitd{i ale beneficiarului ori
organrzate de ter{i in perimetrul obiectivelor incredintate.

4. CERINTE SPECIFICE

Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentaliapentru elaborarea gi pr.ezentarea ofertei,
constituind ansamblul cerinlelor pe baza carora se elaboreazd de cdtre fiecare ofeftant
Propunerea tehnicd qi financiard.
CerinJele din Caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii qi minimale, sens in care orice
Propunere tehnicd va fi luatd in considerare numai in mdsura in care aceasta presupune
asigurarea unui nivel calitativ cel pulin egal dacd"nu superior cerin{elor din Caietul de sarcini.

5. GARANTII

Prestatorul rdspunde pentru orice pagubd pe care o produce ca urrnare a prest[rii
necorespunzatoate a serviciului gi nerespectarea consemnelor postului. Evaluarea pagubelor se
va face de cdtre prestator gi benefioiar prin reprezentanlii lor legali.

Prestatorul va supofta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degraddri ale bunurilor
beneficiarului produse datoritd neindeplinirii ori indeplinirii defectuoase a obligaliilor agenfilor
de securitate, stabilite in urma cercetdrilor organelor de poliJie.

6. CERINTE TEHNICE OBLIGATORII

Operatorii economici ofertanli trebuie s[ indeplineascd urmdtoarele Cerin{e tehnice:
- Sd delind Licen{a de funclionare conform Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor gi protecJia persoanelor, pentru efectuarea serviciilor ofeftate, eliberatd de
cdtre IGPR, in termen de valabilitate;
- Si facd dovada calificarii gi atestdrii agenfilor de securitate angaja\i ai societdlii, pe raza d,e
competenld, conform prevederilor legale - se vor prezentaun num[r de minim 5 atestate;
- Sd facd dovada unei experienle similare in ultimii 3 ani in prestarea serviciilor.

7. CONDITII PRIVIND SECURITATBA SI SANATATEA iX VTUNCA



Prestatorul va respecta Legea nr.31912006 privind securitatea gi sdndtatea in muncd qi normele
de aplicare ale acesteia, Legea 30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor, Ordinul
nr.16312007 pentru aprobarea Normelor generale privind apdrarea impotriva incendiilor.

8. ALTE CERINTE

Firma prestatoare trebuie sd dispund permanent de personal necesar gi mijloace pentru dotarea
posturilor gi sa aib[ posibilitatea de a rdspunde in maximum 48 de ore la solicitari de mdrire a
efectivelor de agenli gi sa delina un cont de Trezorerie.

9. PROPUNEREA TEHNICA $I FINANCIARA

Oferta tehnicd va conJine descrierea detaliat[ a serviciilor ce urmeazd a fi prestate gi a
personalului ce urmeazd a fi alocat pentru efectuarea prestaliilor.
Ofertantul are obligalia de a face dovada conformitdlii serviciilor cu cerinlele prevdzute in
prezentul Caiet de sarcini.

Oferta va cuprinde in mod obligatoriu:
1. Lista cu dotarea tehnicd necesard realizdrii serviciului de monitorizare a sistemelor de
alarmare (butonul de panicd) ;i de intervenlie a echipajelor mobile la aceasta;
2. Tariful/lund pentru monitorizare exprimat in lei fara TVA

Oferta depus[ va avea o valabilitate de minim 60 de zile.
Tarifele stabilite de ofertanli nu pot fi majorate ulterior depunerii ofertei gi vor fi valabile

pe toatd perioada de derulare a contractului, cu exceplia cazului in care se modificd obligaliile
salariale la bugetul statului gi numai cu acordul autoriffilii contractuale.

Nu se admit oferte alternative.
Oferlanlii pot depune oferta doar pentru numdrul maxim de luni.

intocmit.
Administrator. f\.
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