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CAIET DE SARCINI
Servicii de pazd ;i proteclie

F

GENERALITATI
l.Prezentul caiet de sarcini conline specificaJii tehnice qi constituie ansamblul
cerin{elor minimale pe baza cdrora se elaboreazd propunerea tehnico-economici, de
cdtre fiecare ofertant.

2.Criteriul de evaluare al ofertelor este "pre(ul cel mai scdzttt",
indeplinirii tuturor specifi caliilor tehnice.

in

condiliile

3. Beneficiar : Comuna Doroban{u

l.OBIECTUL:
Obiectul Caietului de sarcini il constituie achizilionarea serviciilor
specializate de pazd, si patrulare cu autovehicul, cu agen{i califica{i, cod CPV
79713000-5,la obiectivele de interes local ale Primdriei Comunei Dorobanlu, in
confomitate cu planul de pazd.

Cerinlele din Caietul de sarcini reprezint6 condiliile obligatorii pe baza
c6rora operatorii economici specializa{i prezintd ofefte tehnico-economice, ce
vor conduce la atribuirea o'Contractului de prestdri servicii de pazd;i protec(ie",
conform prevederilor Legii nr. 33312003, privind paza obiectivelor, a bunurilor,
valorilor gi protec(ia persoanelor cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi a
H.G 30112012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.
33312003 privind paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor gi protec{ia
persoanelor.

1,

2 D E S C RI E REA 6E BYIE! U LU!

Art"rit"t.,

*rt r.Urta intenlioneazd sd achizilioneze servicii pentru asigut'area

pazei qi protecliei, pentru Comuna Doroban{u , jude{ul CdlSraqi, astfel

:

Pentru perioada 01.03.2022 - 31.12.2022 servicii pentru asigurarea pazei gi
protecliei, pentru comuna Dorobanfu , judeful c615raqi, cu un dispozitiv format din
5 posturi de paz6, astfel

:

24 ore din24 ore conform
graficului intocmit lunar, agen(ii vor asigura patrularea pe raza localitdlilor Ei vor
casele/gospodariile, instituliile publice de pe raza
avea in vedere obiectivele

- 5 posturi permanente

- postul permanent prin patrulare,

:

loca1it6{ii.

1. Satul Doroban{u

Patrulare pe toate strSzile localita{ii Ei supravegherea obiectivelor cu importanla
qi anume , Pri-a.iu, $coala, Biserica, Dispensarul Medical, Gradinila, Stalia de
ap6.

2. Satul Vira;ti
3.

Patrulare pe toate strazile localitalii gi supravegherea obiectivelor cu importanla
gi anume : $coala, Biserica, Statia de ap6'
Satul Bogneagu
Patrulare pe toate strdzile localita{ii 9i supravegherea obiectivelor cu importanla
qi anume : $coala , Biserica, Stalia de ap6.

Totalul de ore prestate la obiectivele sus menfionate pentru o perioada de 10 luni,
este de 9.180 ore.

valoarea totala estimata a achizitiei este de 177.908,401ei fara TVA, astfel :
- 19,38 lei(fara tva)/post/ora pentru serviciile de paz6 9i patrulare cu autoturism.
2. DURATA

CONTRACTULUI

Durata contractului se va incheia pe o perioada de 10 luni, respectiv
01.03.2022 - 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adilional pe
o perioada de maxim 4 luni, conform prevederilor arl.165 din H.G 39512016,cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.
Tip contract : Servicii
Locul de prestare a serviciilor : comuna Dorobanfu, (satul Dorobantu, satul
Varasti si satul Bosneagu)judelul C6l6raqi'

Criteriu de atribuire : pre{ul cel mai scizut.

OFERTANTILOR:

p"r" r" i-"r,grrat6

de cdtre societali specializate in selviciul de paz6 qi
proteclie, av6nd ca obiect de activitate paza obiectivului, bunurilor sau valorilor,
in condilii de maxim[ siguranlI a acestora, precum qi protec(ia uman6, in
conformitate cu planul de Paza .
Societalile de pazd trebuie s6 fie constituite 9i s6 funclioneze potrivit
legislaliei in domeniu, in vigoare, avandu-se in vedere faptul cd prestarea
..iri.i-ito. solicitate este rezervatd unei anumite profesii in conformitate cu
dispozitiile legii nr.33312003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 9i
protec(ia persoanelor, cu toate modific6riie ulterioare.
bf"rtu"lii vor deline qi prezenta Licenla de funcJionare eliberatd de cdtre
Inspectoratul General al Poliliei romAne pentru desfagurarea activitalii de pazd qi
proieclie, precum si licenta tehnica, valabila la data de deschidere a ofertelor,
confo.rn art. 19 din Legea nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor qi protecliei persoanelor, cu modific6rile qi completdrile ulterioare (copie
conform cu originalul). in cazul in care valabilitatea autorizatiei nu acoper6
intreaga perioadd de derulare a contractului, operatorii economici vor depune un
angajimint prin care, in cazul in care sunt declarali caqtigdtori, se angaieazd cd,
voi prelungi-valabilitatetea acesteia pe toat[ durata de derulare a contractului qi o
va inainta autoritelii contractante '
organizarea, planificarea, conducerea, controlul 9i garantarea activitalii de
pazd de cdtre personalul propriu al prestatorului de servicii'
Respecatrea prevederilor legale a normelor de protec[ia muncii, PSI qi
protec!ia mediului.
s6 dispund permanent de personal necesar 9i mij loace pentru dotarea
posturilor, sildelind autoturism de patrulare pentru posturile de pazb permanente'

'

-

Obligalii minimale ale prestatotului:

Prestatorul trebuie sd respecte condiliile ce trebuie indeplinite pentru paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor gi proteclia persoanelot, in conformitate cu
prevederile Le gii333l20O3 cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi a HG. nr.

iOyZOtZ peritru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.3331200i privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia

persoanelor;
asigurarea personalului de pazd cu atestat, dotat conform planului de pazd
qi in conformitate cu programul solicitat de beneficiar;

- cunoa$terea punctelor critice ale dispozitivului de pazd;
- interven{ia in cazuri de necesitate, cu echipe specializate, in cel mai scurt
timp gi informarea dac6 este cazul a organelor competente (poli1ie, salvare,
pompieri, etc).
controlul posturilor de pazd in mod planificat qi inopinat, cu persoana
nominalizatd, prestatorul se obliga sd se asigure ca personalul de paz6 este
prezentla obieciiv, iqi exercitd in mod activ obligalia de paz6;i supraveghere gi
igi respecta toate obligafiile in condiliile gi la termenele stabilite prin contract,
execut6nd controale de zi qi de noapte asupra modului in care personalul propriu
iqi executS serviciul qi va lua masuri imediate de remediere a neajunsurilor
constatate;

- in nicio situalie prestatorul nu va invoca cd un agent de pazi a fost

numit/angaj at de pulin timp pentru a justifica neindeplinirea oricarei obligalii
asumate piin contract; prestatorul rdspunde in condifiile codului civil pentru
pagubele cauzate beneficiarului din culpa dovedit[ a angajalilor proprii;
- prestatorul va lua mdsuri impotriva prepuqilor sdi pentru orice fapte sau
omisiuni de naturd sd influenleze negativ indeplinirea atribuliilor agenlilor de
pazd. Prestatorul gararieazdcd niciun agent de pazdr|u va p6r6si postul qi c6 nu
se va afla sub influen{a alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului Ei nici
nu va aduce qi/sau avea bauturi alcoolice asupra lui sau in post, pbrdsirea repetati
de c6tre agenlii de pazd, a posturilor pe timpul serviciului de paz6 sau
gi
nerespectarea interdicliilor privind bduturile alcoolice 9i stupefiantele, precum
incdlcarea repetata a consemnelor parliculare Ei generale constituie incalcare
grav6aobligaliilor contractuale de cStre prestator gi indreptaleqte beneficiarul la
ienunlarea rinilaterale qi imediat6 a contractului incheiat, cu condilia demonstrlrii
de cdtre beneficiar a faptelor reclamate.
- prestatorul se oblig6 sd permitd controlul reprezentanlilor desemnali ai
beneficiarului asupra modului in care iqi desfbqoarS activitatea de pazd cat qi la
spaliile in care agenlii igi depoziteazd efectele personale. De asemenea,
piestatorul se obligd s6 nu aducd prejudicii spa(iilor qi echipamentelor primite in
folosinld pentru agenlii de Pazd'
-'reglementarea accesului selectiv in incinte, pentru persoane, va fl dispusa
pe parcuriul deru16rii contractului, in concordanta cu documentele specihce

serviciului de paza.
- respectarea condiliilor impuse de legislafia in vigoare privind paza
obiectiveloi, proteclia muncii, prevenirea qi stingerea incendiilor precum 9i
protec{ia mediului;
- respectarea regulamentului de ordine interioard a Primdriei Comunet
Doroban[u cdt qi a altor dispozilii date de conducdtorul acesteia'

- prestatorul rdspunde pentru orice pagubd pe care o produce ca urmare a
prestArii necorespunzdtoare a serviciului Ei nerespectarea consemnelor postului.
Evaluarea pagubelor se va face de cdtre prestator ;i beneficiar prin reprezentalii
lor legali.
- instruirea personalului de paz[ revine prestatorului precum 9i rdspunderea
care rezultd din nerespectarea prevederilor legale;

- suportarea sancfiunilor aplicate pentru culpa proprie, in urma controalelor
organelor abilitate;
- prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradari
ale bunurilor beneficiarului produse din cauza neindeplinirii ori indeplinirii
defectuoase a obliga{iilor agenfilor de securitate, stabilite in urma cercetdrilor
organelor de poli{ie.
gararfrarea pdstrarii secretului profesional privitor la datele legate de

-

activitatea benefi ciarului;
- la sf6rqitul programului de lucru, agentul de pazd care a efectuat serviciul
de pazd raporteazd evenimentele petrecute in timpul serviciului, (dac6 existd)
dispeceratului societalii de pazd. Prestatorul va prezenta o informare centralizall
a evenimentelor din obiectiv reprezentantului numit al beneficiarului, in vederea
elimindrii vulnerabilitdlilor in protec(ia fizicd a securitdlii obiectivelor.

-

se poafte uniforma convenitd Ei sd defind echipamentul din dotare

enumerat mai jos;
- sd asigure paza si apdrarea integritAlii tuturor bunurilor qi valorilor aflate

in interiorul obiectivului;
- s6 permit6 accesul persoanelor in obiectiv, numai in conformitate cu
reglementdrile legale qi cu dispoziliile inteme.
- s6 informeze beneficiarul, in mod operativ, despre abaterile ce pun in
pericol siguranla obiectivului pAzit, sdvar$ite de salaria{ii acestuia in respectivul
obiectiv;
- sd asigure asisten{a gi interven{ia in timp util prin echipaje specializate de
intelen{ie, in conformitate cu prevederile planului de paz6;
- sd pdstreze secretul profesional asupra datelor qi informa(iilor de care a
luat cunoqtin{E ct ocazia indeplinirii atribuliilor de serviciu;
- s6 instruiascd personalul propriu in conformitate cu dispozitiile care
reglementeazl Legea securitElii qi s6n6t61ii in muncd nr. 31912006 qi conform
prevederilor Legii nr. 30712006 privind apdrarea impotriva incendiilor qi s5
rbspundd pentru accidentele de muncd ale angajalilor sdi, survenite in timpul
efectudrii programului de lucru.

sd manifeste grij d in pdstrarea qi evidenla bunurilor, mijloacelor qi
materialelor puse la dispozi{ia sa de cStre beneficiar, in scopul executdrii notmale
a serviciilor de pazd qi proteclie;
- sd-qi inqtiinleze de indatd qefii ierarhici despre producerea oricbrui
eveniment in timpul exercit[rii serviciului si despre mSsurile luate, acestea fiind
aduse in regim de urgen!6 la cunoqtinla factorilor de conducere a obiectivului;
- s6 sesizeze polilia despre faptele de natura s5 prejudicieze patrimoniul
beneficiarului qi s6 dea concursul la prinderea infractorilor gi recuperarea
bunurilor si valorilor;
- sd raporteze in permanenld factorilor c6rora le este subordonat
evenimentele legate de indeplinirea obligaliilor de serviciu;
- sd p6streze confidenlialitatea deplind in legdtur6 cu activitatea sa Ei cu
datele qi informafiile la care are acces in legdtura cu obiectivul beneficiarului;
- in caz de avarii la instalalii, la relelele electrice etc qi in orice alte
imprejurdri care sunt de naturS s6 produca pagube, sd aduc6 de indata la cunoqtinla
celor in drept asemenea evenimente qi s6 ia primele masuri pentru limitarea
consecin!elor evenimentului;
- in caz de incendii, sd ia imediat mdsuri de stingere qi de salvare a
persoanelor, a bunurilor gi a valorilor, sE sesizeze organele abilitate in vederea
intervenliei echipei de pompieri si sd anunfe conducerea unitAtii qi polifia;
- s6 ia primele mdsuri pentru salvarea persoanelor qi de evacuare a
bunurilor qi valorilor in caz de dezastre;
- sd sesizeze Poli{ia in legdtur6 cu orice fapti de naturd a prejudicia
patlirnoniul unitdlii Ei sd-gi dea concursul la indeplinirea misiunilor ce revin
poli!iei pentru prinderea infractorilor;
- sd nu pdraseascd sub niciun motiv postul, decit in condilii strict prevdzute
pentru aceasta in planul de pazd;
- sd nu se prezinte la serviciu sub influenia bduturilor alcoolice !i sd nu
consume astfel de bduturi in timpul serviciului;
- sd respecte intocmai regulile interne specifice obiectivului pe care il

-

deserveqte;

-

permanen!6 cu factorii desemnali de conducerea
beneficiarului in scopul unei bune desfEgurdri a activitdlii depazd;
- sE nu p6rdseasca perimetrul postului inaintea sosirii schimbului;
- sd nu intreprindd acliuni fErd legdturE cu executarea serviciului;.
- s6 nu incredin{eze mijloacele din dotare altor persoane.

s6 coopereze

in

Pentru desfEgurarea corespunzdtoarc a activitalii de pazd, prestatorul este
obligat sE fie dotat cu echipament de lucru adaptat in funclie de anotimp qi
mijloace tehnice, conform art.42-46 din Legea nr.33/2003 astfel:

Uniformd de serviciu pentru personal, cu insemne specifice de identificare
a personalului;
- Mijloace de interven{ie specifice activitElii de pazd 9i proteclie (baston de
cauciuc, spray pentru imobilizare, lanternd, fluier qi alte accesorii)
- Mijloace de comunicare pentru asigurarea legdturilor intre posturi;
-

Prestatorul este

pe deplin responsabil pentru

executarea serviciilor in

conformitate cu Planul de pazd. De asemenea, este rdspunzdtor atAt de siguran{a
tuturor operatiunilor gi metodelor de prestare gtilizate, cet Si de calificarea
personalului folosit, instruirea qi dotarea pentru activitatea prestat6 conform Legii
nr.33312003 qi a HG nr.93512007, pe toat6 durata contractului, sd dispund de
agenli de pazd specializa\i, cu experien[6, pregdtire profesionald qi psihici
conform legislatiei in vigoare avlzati de I.G.P'R .
Prestatorul trebuie sd delind un dispecerat funclional 24124 ore,7 17 zile.

Facturarea serviciilor prestate se va realiza lunar'

realiza prin ordin de platd prin Trezoreria C5l6raqi dup[
efectuarea/semnarea recepliei serviciului, in termmen de 30 de zile de la data
primirii facturii fiscale.

Plata se

va

7. PREZENTAREA OFERTEI

.

:

Specificalii tehnice minime obligatorii pentru elaborarea propunerii tehnice
privind asigurareapazei gi protecliei pentru Comuna Dorobanlu
Se vor respecta prevederile Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare;
La intocmirea propunerii tehnice se va face referire cel pulin la urmdtoarele

.

.

aspecte:

.

Serviciile de pazi se vor executa
precizlri:

a)
-

in

conformitate cu urmitoarele

consemnul general al posturilor

obliga{iilepersonaluluidepazd;
respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M. qi P.S.I. pentru obiectivele
beneficarului, conform cu legislatia in vigoare
b) consemnele parliculare ale posturilor
- obligatiilepersonaluluidepaz6;
- respectarea disciplinei muncii, a N.T.S.M. qi P.S.I. pentru obiectivele
beneficarului, conform cu legislatia in vigoare
c) atribuliile gefului de obiectiv

. Dotarea personalului de pazi, cu:
1. uniform6 de serviciu corespunzdtoare anotimpului;
2. baston de cauciuc, port baston;
3. spray cu gazeiritant- lacrimogene, pofi spray;
4. sta{ie radio emisie-receplie portabild sau telefon mobil;
5. fluier;
6. lantemd
mijloace specifice de proteclie cu caracter individual;
7.
8. documente specifice necesare executdrii qi evidenJei serviciului de pazd;
9. orice alte dot6ri necesare executdrii serviciilor de pazd cu respectarea
prevederilor prezentului caiet de sarcini qi a Legii nr. 33312003.
. Prevederi ale planului de pazi:
- modul de ac{iune, legdtura gi cooperarea cu alte organe care au sarcini de
a contribui la paza qi securitatea obiectivului gi bunurilor acestuia;
- reglementarea accesului;
- mdsuri pentru asigurarea depozitdrii valorilor monetare sau a altor valori
deosebite;
- modul de ac{iune in diferite situaJii;
- cooperarea cu alte fo(e participante la interven{ie;
- principii de bazd in acordarea primului ajutor.
- prestatorul va respecta Legeanr.319l2006 privind securitatea si sanatatea
in munca si normele de aplicare ale acesteia, Legeanr.3}712006 privind aparutea
impotriva incendiilor.
8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE :
1 . Descrierea detaliat6 a serviciilor ce urmeazd a fi prestate qi a personalului ce
urmeazd a fr alocat pentru efectuarea prestaliilor. Ofertantul are obliga{ia de a face
dovada conformitdlii serviciilor cu cerinlele prevdzute in prezentul Caiet de

sarcini.
2. Lista cu dotarea tehnica necesara rcalizdrii serviciului de paza a obiectivului;

g.CERINTE ASUPRA OFERTEI FINANCIARE
Oferta financi ard va ft elaborate in mod obligatoriu cu respectarea datelor qi
condiliilor din Caietul de sarcini.
Pre{urile stabilite de ofefianli sunt fetme, nu pot fi majorate ulterior qi vor fi
valabile pe toate perioada de derualre a contractului.
in conformitate cu art. 221,lit, a) din Legea 9812016, prelul poate fi revizuit in
cazul in care se modificd cuantumul salariului minim pe economie, proporlional
cu valoarea modificdrii acestora dupd urmdtoarea formulS:
x2=x1*Sn/Sv, unde : x2:tarif actualizat

x1: tarif ofertat
Sn = salariul minim nou brut pe \ard gmantat in p1at6
Sv = salariul minim vechi brut pe \ard garantat in plat6
Tariful oferlat este ferm gi nu se actualizeazd pe toat6 perioada de derulare a
contractului, inclusiv pe perioada de prelungire, dac6 se opteazdin acest sens, cu

excep{ia cazului in care au loc modificSri legislative.

- Prestatorul asigura cu efective necesare efectuarea misiunilor de paz6, instrutrea
qi controlul activitdlii acestora;
-Personalul de pazd este obligat s6 cunoascd qi sd respecte indatoririle ce-i.revin,

fiind direct raspunzdtor

p"it* p*u 9i integritatea

obiectivelor, bunurilor

qi

valorilor incredinlate art.47 din Legea 333 12003.
- Informeaz6 beneficiarul in legdturd cu modul in care se desfEqoard serviciul de
pazd;
--

Informeazdconducerea obiectivului in termen de 24 de ore despre problemele
care apar in legSturd cu modul de executare a serviciului de paz ;
- Presiatorul asigura apdrarea obiectivului, ordinea qi liniqtea in obiectiv;
- Asigura ,up.uiegheiea bunurilor patrimoniale din perimetrul unitalilor unde se
afl6 posturile de pazd gi rdspund de integritatea 1or.
Dispdgubeqte beneficiarul pentru prejudiciile reale catzate ca urmare a
.*..uteri] necorespunzbtoare sau a neexecutdrii obligaliilor din consemnul
postului, a$a cum au fost stabilite in planul de pazd 9i in raport cu valoare de
inlocuire
- Controleazd modul cum personalul de pazd i$i indeplineqte atribuliile stabilite
prin planul de pazd qi ia misuri de inlSturare a neregulilor
- Asigura cu reprezentantul desemnat de beneficiar instruirea agentilor de pazir
privind specificul activitdlii ce se desfEgoard in obiectiv'
- Legitimeaza qi indrum6 toate persoanele care se prezintd la intrarea in sedii in

-

vederea accesului.
- Pdstreazd confidenlialitatea deplind in leglturd cu activitatea 9i cu datele qi
informaliile la care arc acces in legdtura cu obiectivul beneficiarului.
- Intervine prompt pentru inldturarea actelor sau faptelor care ar determina

tulburdri sau dezordini in cadrul obiectivului
- Intervine prompt in cazul apariliei unui eveniment care ar pune in pericol
bunurile gi persoanele in perimetrele aflate in supraveghere
- Anunld reprezentantul autorizat in cazul apariliei unor evenimente deosebite,
precumgi orice aspecte negative care pot duce la diminuarea capacitelii de apdrare

qi protec[ie a obiectivului, care stau in puterea exclusivd a conducerii instituliei
spre a fi solutionate
- sa n, se prezinte la serviciu sub influen{a bduturilor alcoolice qi nici s6 consume
astfel de b-iuturi, sau alte substan{e interzise in timpui sertriciului
in cazul in care se constata in cadrul obiectivu lui sustrageri materiale,
bunuri sau alte evenimente deosebite, are obligalia de a anunla reprezentantul
organelor
desemnat al autoritdlii contractante qi informarea dacd este cazul
competente (poli1ie, salvare, pompieri, etc) in cel mai scurl timp'

a

Este interzis in timpul serviciului:
Sd pdr6seasc6 perimetrul postului inaintea sosirii schimbului
Sdintreprindi acliuni fird legdturi cu executarea serviciului
Si incredinleze mijloacele din dotare altor persoane (dupd caz)

-

Pentru toate obiectivele cuprinse in prezentul caiet de sarcini se va avea in
pe toate
vedere posibilitatea suplimentbrii posturilor de paz6 in aceleaqi condilii,
durata ie valabilitate a contractului. Orice modificare adusd contractului se va
efectua prin intocmirea qi semnarea de c6tre ambele p6(i a unui act adilional.

Securitatea muncii
Personalul prestatorului (agenlii de pazi) iqi vor desfiqura activitatea in localiile
obiectiveloi care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
Prevenire gi stingerea incendiilor
in timpul OesAquiarii activitAtii in incinta obiectivelor, personalul prestatorului va
respecta intocmai prevederile legale in vigoare'

Protecfia mediului
Prestatorul va manifesta o deosebitd aten{ie astfel incat si se evite producerea
oricdror evenimente care sE aibd efecte nocive asupra mediului sau asupra st6rii
de sdnState a personalului.

Beneficiarul are dreptul de a desemna o persoand care sd velifice, in timpr"rl
programului de lucru, modalitatea de prestare a semiciilor in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini.
1"0

Reprezentantul firmei de pazd are obliga{ia de a intocmi la sfarqitul fiecarei luni
calendaristice un Proces verbal de receplie care va fi semnat 9i gtampiiat de un
reprezentant al beneficiarului, qi de cdtre un reprezentant al prestatorului, in care
se va mentiona perioada corespunzdtoare/necorespunzdtoare a serviciilor conform
prevederilor contractuale.

L3,ALTE PREVEDERI
Oferla tehnicd va conline descrierea detaliatd a serviciilor ce urmeaz6 a fi prestate
gi a personalului ce umeazd a fi alocat penhu efectuarea prestaliilor.
Oferlantul are obliga{ia de a face dovada conformitdlii serviciilor cu cerin{ele
prevdzute in prezentul Caiet de sarcini.
Lista cu dotarea tehnicd necesard realizdrii serviciului de pazd a obiectivelor.
Pre{ul/ord de pazdlpost de pazd exprimat in lei, exclusiv qi inclusiv TVA'
Autoritatea contractantA considerd minimale caracteristicile prevdzute in prezentul
Caiet de sarcini.
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