
APROBAT,
PRIMAR

Vasile SLOICA

CAIET DE SARCINI

Servicii de pazd qi protec{ie

I.OBIECTUL :

Obiectul Caietului de sarcini il constituie achizi[ionarea serviciilor
specializate de pazd si patrulare cu autovehicul, qi servicii de pazd de zi, cu agenli
calificati, cod CPV 79713000-5, la obiectivele de interes local ale Primdriei
Comunei Dorobanfu.

Cerinlele din Caietul de sarcini reprezint[ conditiile obligatorii pe baza
cdroru operatorii economici specializali prezintS oferte tehnico-economice, ce
vor conduce la atribuirea ooContractului de prestdri servicii de pazd qi protecfie",
conform prevederilor Legii nr. 33312003.

2.SCOPUL ACHIZITIEI SI DURATA CONTRACTULUI:
fin6nd cont de specificul activitefllor desf6qurate la fiecare obiectiv in

parte, scopul achiziliondrii acestor servicii este de a asigura paza, qi siguranla
obiectivului, bunurilor qi valorilor beneficiarului, si sI asigure integritatea
acestora.
2.1 DURATA CONTRACTULUI

Ianuarie 2020 - Decembrie 2020, conform contract.

Tip contract : Servicii

Locul de prestare a serviciilor : Comuna Doroban{u, (satul Dorobantu, satul
Varasti si satul Bosneagu) judeful C6l5ragi

Criteriu de atribuire :preful cel mai scdzut
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3. DESCRIEREA SERVICILOR. A OBIECTIVELOR SI LOCURIIOR. - '
ASIGUMTE, OBLIGATIILD PARTILOR

3.1 DESCRIEREA SERVICILOR

Asigurarea pazei qi protectiei obiectivelor, a bunurilor qi valorilor,
depozitate in incinta acestora, conform programului stabilit pentru fiecare
obiectiv in parte ;

Asigurarea ordinii qi liniqtii in incinta si in exteriorul incintei obiectivelor
?ncredintate;

Asigurarea integritSfii personalului angajat al achizitorului ce iqi desfrqoard
activitatea Ia fiecare obiectiv in parte.

Controlul accesului in fiecare obiectiv, in conformitate cu procedurile qi

reglementdrile stabilite de cdtre beneficiar, in raport cu specificul fiecErui obiectiv
in parte.

Organizarea, planiftcxea, conducerea, controlul qi garuntarea activitdlii de
pazd de cdtre personalul propriu.

Respectarea prevederilor legale, normelor de protecfia muncii, PSI qi proteclia
mediului.

A LOCA R. A OBI
PRESTATIET. A POSTURILOR IN CARE SE VA ASIGURA PAZA.

Autoritatea contractantd, intenfioneazd sd achizi[ioneze servicii pentru asigurarea
pazei qi protecfiei, pentru Comuna Dorobanlu , judelul C616raqi, cu un dispozitiv
format dinT posturi de pazd, astfel :

- 1 post fix amplasat la $coala Dorobanlu, dupd urmEtorul program Luni-Vineri,
orele 07.00-15.00 ( cu misiunea de asigurare apazei, control acces qi indrumare a
cetdfenilor).

- L post fix amplasat la Scoala Vdrdqti , dupd urmdtorul program Luni-Vineri,
orele 07.00-15.00 ( cu misiunea de asigurare apazei, control acces si indrumare a
cetdlenilor).

- 5 posturi permanente - postul peflnanent prin patrulare, 24 ore din 24 ore 366
zile calendaristice , conform graficului intocmit lunar, agenlii vor asigura
patrularea pe raza localit61ilor qi vor ayeain vedere urmdtoarele obiective:

PROTECTIA
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.. ;i.- - ,' :-1. Satul Dorobantu
Patrulare pe toate strSzile localitdlii $i supraveghere a obiectihlbir cu
importan{d $i anume : Primdria, $coala, Biserica, Dispensarul Medical,
Gradinila, Stalia de apd, Camping Asociatia Mostistea Dorobanteana.

2. Satul Viraqti
Patrulare pe toate strdzile localitdlii qi supraveghere a obiectivelor cu
importanfd qi anume : $coala, Biserica, Statia de apa.

3. Satul Boqneagu
Patrulare pe toate strdzile localitdlii gi supraveghere a obiectivelor cu
importan{d qi anume : $coala , Biserica, Statia de apa.

Totalul de ore prestate la obiectivele sus menfionate pentru o perioada de 12luni,
pentru toate posturile, este de 14.996 ore, din care 4.016 ore pentru posturile fixe qi
10.980 ore pentru posturile permanente.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 262.122140tei fara TVA, astfel :
- 17 ,60lei(fara tva)/post/ora pentru serviciile de paza si patrulare cu autoturism
- 17,15 lei (fara tva)/post/ora pentru serviciile depazapost fix.

3.3 OBLIGATII MINIMALE OBLIGATORII SOLICITATE
OFERTANTILOR

a) Paza va fi asiguratd de c6tre societbli specializate in serviciul de pazd qi
protecfie, av0nd ca obiect de activitate pe baza obiectivului, bunurilor sau
valorilor, in condilii de maximd siguranld a acestora, precum qi protecfia
umand;

b) Societdlile de pazd trebuie sd fie constituita qi sd funclioneze potrivit
legislafiei in domeniu, in vigoare, avdndu-se in vedere faptul cd prestarea
serviciilor solicitate este rezervatd unei anumite profesii in conformitate cu
dispoziliile legii w. 33312003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
qi proteclia persoanelor, cu toate modificdrile ulterioare.

c) Ofertanlii vor define qi vor prezenta Licen{a I.G.P.R pentru desftgurarea
activitdlilor de pazd", conform legii 33312003, valabild la data deschiderii
ofertelor.

d) Organizarea, planificarea, conducerea , controlul qi garantarea activit6lii de
paze de cdtre personalul propriu al prestatorului de servicii.

e) Respectarea prevederilor legale, a normelor de protectia munii, PSI qi
proteclia mediului

0 Se dispund permanent de personal necesar qi mijloace pentru dotarea
posturilor.



4.CLAUZE OBLIGATORII

4.IOBLIGATIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI :

a) Prestatorul este obligat sd asigure paza obiectivelor incredinlate conform
Planurilor de pazd qi a proceselor verbale de predare / primire, sd

urmdreascd asigurarea integritAlii acestora qi respectarea de cdtre agenlii de

securitate a prevederilor consemnelor generale qi particulare conform
legislaliei in vigoare;

b) SA asigure pregdtirea teoreticd gi fizicd de specialitate a agenlilor de pazd
implicali in serviciile prestate, dotarea acestora cu mijloace de pazd qi

echipamente adaptate anotimpului.
c) SI anunle beneficiarul despre producerea unor evenimente deosebite sau

avarii pe timpul serviciului acestora, care au legdturd cu serviciile de pazd.

d) Acordarea de sprijin in intocmirea planurilor de pazd gi ordine a

obiectivelor, impreuni s6 stabileascd dispozitivul de pazd, necesarul de

mijloace qi amenajdri tehnice de pazd, qi alarmare cdt qi alte mdsuri, care sd

asigure securitatea deplind a obiectivului pdzit.
e) Sd respecte Regulamentul de Ordine Interioara al beneficiarului, a regulilor

de proteclie a muncii/incendii.
f) Sd sesizeze organele de politie in legdturd cu orice fapt6 de naturd de a

prejudicia avutul benefi ciarului.
g) SA garanteze pdstrarea secretului profesional privitor la datele legate de

activitatea beneficiarului.
h) SA suporte contravaloarea pagubelor pricinuite bunurilor qi valorilor din

obiectivele proprietatea beneficiarului, dacd in urma cercetSrilor efectuate
de citre organele abilitate se constati vinovdlia agenlilor de securitate.

i) S5 nu pdrdseascd perimetrul postului inaintea sosirii schimbului
j) S5 nu intreprindS actiuni f6rd legdtura cu exercitarea serviciului
k) 56 nu incredinteze mijloacele din dotare altor personae

4.2OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
a) Sd intocmeascd cu sprijinul prestatorului Planul de pazd qi sd urmdreascd

avizarea acestuia de citre organele de polilie competente
b) SA ia mdsuri pentru asigurarea corespunzdtoare a sistemelor de inchidere qi

sigilare la terminarae programului de lucru a spaliilor qi incdperilor in care
se pdstreazd valori.
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participe la cercetarea la fala locului impreund cu organele de polilie qi

rcpr ezentantul pre statorului.
d) SA anunle in timp util prestatorul asupra oricdror acliuni sau activitSli ale

beneficiarului ori organizate de te(i in perimetrul obiectivelor incredinfate.

4.3 MODALITATI DE PLATA

a) Plata se va face in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la prestator.
b) Facturile vor fi insolite la plat6 de raportul de activitate lunar.

S.PREZENTAREA OF'ERTEI :

. Specificalii tehnice minime obligatorii pentru elaborarea propunerii tehnice
privind asigurare a pazei qi protecliei

o Respectarea prevederilor legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare

Oferta tehnicd va conline descrierea detaliatd a serviciilor ce urmeazd a fr
prestate qi a personalului ce ufineazd afi alocat pentru efectuarea prestafiilor.

Ofertantul are obligalia de a face dovada conformitdtii serviciilor cu cerin{ele
prevdzute in prezentul caiet de sarcini.

Oferta va cuprinde:

. Lista cu dotarea tehnicE necesarl realizdriiserviciului de pazda obiectivelor.

. Preful/ord de pazdlpost de pazd exprimat in lei, fArA TVA.

tNrocvnr,
C ONS ILIER ACHI ZITII PUBLICE

Mariana-Daniela DUMITRU
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