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NR.______________
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Caietul de sarcini face parte integrala din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica. In fisa tehnica de ofertare, vor exista o serie de cerinte si caracteristici tehnice
minime, a caror neindeplinire va atrage dupa sine descalificarea ofertantului .
Obligatiile ofertantului.
-sa prezinte oferta financiara care sa cuprinda pretul unitar(fara TVA) oferta pentru serviciul prestat
si valoarea totala;
-sa prezinte propunerea tehnica prin care sa faca o descriere a serviciului prestat.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut.
Nerespectarea ulterioara semnarii contractului, a angajamentelor luate cu aceasta oferta, ofertanul
declarat castigator va permite autoritatii contractante rezilierea contractului, cu retinerea garantiei
de buna executie.
Autoritatea contractanta va achita contravaloarea serviciilor prestate, in termen de maxim 30 de zile
de la emiterea facturii lunare, insotita de procesul verbal de receptie semnat .
Valoarea ofertata va include suma tuturor cheltuielilor facute.
Valoarea si pretul unitar vor fi exprimate in lei, fara TVA.
Toate caracteristicile tehnice precizate pentru serviciul prestat sunt minimale, obligatorii si
eliminatorii. sa prezinte oferta financiara care sa cuprinda pretul unitar(fara TVA) oferta pentru
serviciul prestat si valoarea totala: sa prezinte propunerea tehnica prin care sa faca o descriere a
serviciului prestat.
2.CAIET DE SARCINI
OBIECTUL

Prestarea serviciilor de paza si protectie a bunurilor din Zona Coltii Cheii si a rezervoarelor de
apa din Zona Dobrice.
Realizarea dispozitivului de paza la obiectivele incredintate se va face cu respectarea Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare si a H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
L.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Scopul achizitionarii acestor servicii este de a asigura paza si protectia obiectivelor si personalului
in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii in zona Coltii Cheii si in zona Dobrice.
Prestatorul asigura paza la un numar de 2(doua) posturi de paza permamante cu program de 24
ore din 24 de ore, in scopul impiedicarii sustragerilor de orice fel, a patrunderii ilegale in
obiectivele pazite a oricaror persoane straine.
DURATA CONTRATULUI
Prestarea de servicii de paza se va executa pe o perioada de 12 luni de la data atribuiri .
CONDITII OBLIGATORII DE INDEPLINIRE DE CATRE PARTICIPANTII LA
PROCEDURA.
1.Ofertantii trebuie sa fie autorizati pentru efectuarea serviciilor de paza conform actelor normative
in vigoare.
2.Ofertantul trebuie sa respecte conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor conform Legii 333/ din 8 iulie 2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de paza prestatorul este obligat sa fie dotat
conform art. 42 – 46 din Legea nr. 333/2003 cu urmatoarele;
- uniforma de servici pentru personal, cu insemnele de identificare a personalului;
- mijloace de interventie specific activitatii de paza si protectie ( baston de cauciuc, spray pentru
imobilizare, lanterna, fluier si alte accesorii);
- mijloace de comunicare, pentru asigurarea legaturilor intre posturi.
OBLIGATIILE PRESTATORILOR DE SERVICII: Prestatorul se obliga sa asigure servicii de
paza permanenta prin supraveghere, patrulare si control timp de 24 ore( zile lucratoare si
nelucratoare, sarbatori legale) pentru 2( doua) posturi, cu personal de paza angajat si atestat
conform, H.G. 1010/2004.
Prestatorul se obliga sa intocmeasca , impreuna cu beneficiarul, planul de paza al obiectivului ale
carui bunuri si valori urmeaza a fi pazite cu avizul de specialitate al organelor de politie abilitate.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE PAZA -sa puna la dispozitia S.C. GOSCOM CETATEA
RASNOV S.A. pe durata derularii contractului numarul de agenti necesar pentru efectuarea
serviciului de paza;
- sa asigure personal de paza verificat din punct de vedere al cazierelor judiciare si atestat de
Insectoratul de paza cu personal specializat, echipat in tinuta specifica a firmei prestatoare, aprobata
de I.G.P. si sa repartizeze agentii potrivit planului de paza;
- sa asigure paza obiectivului conform consemnelor generale si particulare prevazute in planul de
paza;
- sa asigure instruirea specifica a agentilor de paza pentru indeplinirea eficienta a atribuitiilor de
serviciu;
- sa comunice operativ, in scris, beneficiarului, situatiile care pot conduce la slabirea sistemului de
paza si la inlesnirea sustragerii de bunuri, precum si masurilor ce trebuie intreprinse;
- sa preia, pe baza de proces verbal, spatiile in care se afla valorile pazite, incuiate si sa le predea in
aceleasi conditii la terminarea turei de serviciu;
- sa conlucreze cu presonalul beneficiarului pentru rezolvarea unor situatii deosebite ce pot sa
apara;
- sa informeze in timp util si ori de cate ori este cazul, conducerea beneficiarului, cu toate
evenimentele produse in timpul serviciului de paza, precum si masurile luate;
- sa consemneze intr-un registru, persoanele care intra si ies din incinta spatiului pazit;
- sa legitimeze si sa inregistreze persoanele care nu sunt angajati ai S.C. GOSCOM CETATEA
RASNOV S.A.
- in caz de incendiu, inundatii sau calamitati naturale, sa ia masuri de anuntare imediata a
beneficiarului si de salvare a bunurilor, precum si de elimitare a efectelor ;
- sa doteze personalul de paza cu mijloace tehnice de comunicare (statii de emisie-receptie sau
telefoane mobile) si de autoaparare, in conditiile stabilite in planul de paza, atat pe timpul zilei, cat
si pe timpul noptii;
- sa tina legatura cu organele de politie din zona pentru rezolvarea operativa a situatiilor care
necesita interventia acestora;
- sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor de care a luat cunostinta cu ocazia
indeplinirii atributilor de serviciu;
- sa verifice din ora in ora nivelul apei din bazine de la cele doua posturi;

- sa raspunda material si sa despagubeasca beneficiarul pentru bunurile sustrase, evidentiate in
evidentele contabile, daca din cercetarile efectuate de o comisie mixta prestator- beneficiar sau de
catre organele de urmarire penala se va dovedi vinovatia agentilor de paza; plata prejudiciului se va
face de catre prestator, in baza procesului verbal; incheiat de catre comisia mixta, semnat de
reprezentantii ambelor parti sau pe baza de titlu executoriu;
- sa manifeste grija in pastrarea si evidenta bunurilor, mijloacelor si materialelor puse la dispozitia
sa de catre beneficiar, in scopul executarii normale a serviciilor de paza si protectie;
- sa informeze beneficiarul, in mod operativ, despre abaterile ce pun in pericol siguranta
obiectivului pazit, savarsite de salariatii acestuia in respectivul obiectiv;
- sa asigure asistenta si interventia in timp util prin echipajele specializate de interventie, in
conformitate cu prvederile planului de paza;
7. NORME DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA MEDIULUI 1.Securitatea
muncii:
1.1.Personalul prestatorului ( agentii de paza) isi va desfasura activitatea in locatiile obiectivelor
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini in conformitate cu prevederile legale in vigoare,
respectiv:
−
Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in Munca;
−
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, cu modificariile si completarile ulterioare;
−
Instructiunilor specifice de protectia muncii IPSM 2007;
−
H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca;
−
H.G. nr. 1146/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca;
2. Prevenirea si Singerea Incendiilor:
2.1.In timpul desfasurarii activitatii in incinta obiectivelor personalul Prestatorului va respecta
intocmai prevederile :
−
Legii nr. 307/2006 pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
−
Ordinul MAI 163/2007,etc.

3.Protectia Mediului:
3.1.Prestatorul va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa se evite producerea oricaror
evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate personalului;
3.2.Vor fi respectate intocmai prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3.3.Prestatorul raspunde de evenimentele impactului negativ asupra mediului inconjurator, rezultate
in urma activitatii sale.
3.4.Prestatorul va manifesta o deosebita atentie astfel incat sa se evite producerea oricaror
evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau asupra starii de sanatate personalului;
3.5.Vor fi respectate intocmai prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
3.6. Prestatorul raspunde de evenimentele impactului negativ asupra mediului inconjurator,
rezultate in urma activitatii sale.
TARIFE OFERTATE
In oferta se va prezenta TARIFUL ORAR si TOTALUL CUMULAT pentru perioada de 12 luni
pentru serviciul de paza oferit de operatorul economic.
4. CERINTE TEHNICE IMPUSE OFERTANTILOR 4.1.Societatile specializate in paza si
protectie, ofernate, trebuie sa Prezinte Licenta de functionare eliberata de I.G.P.R. Directia de
Politie Ordine Publica , cu avizul prealabil al SRI, conform art.19 alin (2) din Legea nr.333/2003, cu
modificarile si completariile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanleor . Copii lizibile, semnate si stampilate conform cu originalul, trebuie sa fie atat la data
limita de depunere a ofertelor cat si a incheierii contractului, dar si pe tot parcursul derularii
acestuia.
4.2.Experiente in domeniul pazei si protectie – minim 1 an;
5. CONDITII CALITATIVE SI DE INSPECTIE A PRESTATIEI
5.1.Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a servciilor pentru a stabilii
conformitatea lor cu preveerile din contract si din anexele sale, prin controale inopinante la orice
ora, iar in cazul in vare vor fi constatate sitautii de nerespectare a obligatiilor din contract, acestea
vor vi comunicate prestatorului.
5.2.Prestatorul se obliga sa inlocuiasca in termen de 48 de ore, la cererea achizitiorului, a agentilor
care nu sunt agreati.

5.3. Constatarea a doua abateri consecutive, fara ca prestatorul sa dispuna masuri intermediar
reparatorii, da dreptul achizitorului de a aplica masuri penalizatoare la valoarea contractului.
Constatarea repetarii abaterilor penalizante sau nefectuarea prestatiei da dreptul beneficiatului de
reziliere unilaterale a contractului.
6. GARANTII 6.1. Prestatorul raspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a
prestatiei necorespunzatoare a serviciului, in conditiile prevazute de lege, fara punerea in intarziere,
somatie sau alta procedura prealabila.Evaluarea pagubelor se vor face de catre prestator si
autoritatea contractanta . Daca prestatorul nu se prezinta in termen de o ora de la solicitare, prin
persoana cu competenta de reprezentare, evaluarea se va face de catre beneficiar iar prestatorul va
accepta aceasta evaluare, neconditionat.
7. DISPOZITII FINALE 7.1. Toate datele privind consmenul obiectivelor si unitatiilor de paza ,
modul de alarmare in caz de pericol, legatura de cooperare cu alte servicii cu atributiunii de
securitate vor fi stabilite ulterior cu reprezentatnii desemnati ai beneficiarului prin planul de paza,
intocmit de comun acord si respectand prevederile legale.
NOTA : Ofertantii nu au dreptul de a impune alte conditii in afara celor prevazute in Caietul de
sarcini. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.
Autoritatea contractanta considera minimale caracteristicile prevazute in prezentul caiet de sarcini.

Intocmit,
Serviciu tehnic -productie
………………………………………….
…………………………….

