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                                                   CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICA DE SERVICII PAZA

                                               COD CPV 79713000-5

               

1. OBIECTUL

Obiectul  Caietului  de sarcini  il  constituie achiziţionarea serviciului  de
paza,  protecţie si  monitorizare (dupa caz)  cod CPV 79713000-5  la  obiectivele  de
interes local ale Primăriei Municipiului Caransebeş, situate in municipiul Caransebeş.

Cerinţele din Caietul de sarcini reprezintă condiţiile obligatorii pe baza
cărora  operatorii  economici  specializaţi  prezintă  oferte  tehnico  economice  ce  vor
conduce la atriburea Contractului de prestări servicii „paza, protecţie si monitorizare"
conform prevederilor  Legii  nr.  333/2003 si  a  H.G.  nr.  301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

2. SCOPUL ACHIZIŢIEI SI DURATA CONTRACTULUI

Tinand cont de specificul activităţilor desfăşurate la fiecare obiectiv in
parte, scopul achiziţionării acestor servicii este de a asigura paza, protecţia, control
acces si  monitorizarea in  sistem video (in locaţiile in care exista echipamente de
supraveghere in funcţiune), ordinea si liniştea in incinta acestor obiective precum si
siguranţa personalului angajat.

 3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se va desfăşura  de la data semnarii de către părți pana la
31.12.2022

        4.  DESCRIEREA  SERVICIILOR,  A  OBIECTIVELOR  SI  LOCURILOR
ASIGURATE, OBLIGAŢIILE PARTILOR
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        4.1. DESCRIEREA SERVICIILOR

a)  Asigurarea pazei  si  protecţiei  obiectivelor,  a  bunurilor  si  valorilor  depozitate  in
incinta acestora conform programului stabilit pentru fiecare obiectiv in parte; 
b)  Asigurarea ordinii si liniştii in incinta obiectivelor incredintate;
c)  Asigurarea  integrităţii  personalului  angajat  al  achizitorului  ce  isi  desfăşoară
activitatea la fiecare obiectiv in parte;
d) Controlul  accesului  in  fiecare  obiectiv  in  conformitate  cu  procedurile  si
reglementările stabilite de către beneficiar, in raport cu specificul fiecărui obiectiv in
parte;
e)  Monitorizarea permanenta in sistem video a-locatiilor (obiectivelor) in care exista
echipamente de supraveghere in funcţiune;
f)   Organizarea, planificarea, conducerea, controlul si garantarea activităţii de paza
de către personalul propriu;
g)  Respectarea prevederilor legale a normelor de protecţia muncii, PSI si protecţia
mediului.

4.2.  DESCRIEREA  LOCAŢIILOR,  A  OBIECTIVELOR  SUPUSE
PRESTAŢIEI, A POSTURILOR IN CARE SE VA ASIGURA PAZA, PROTECŢIA SI
MONITORIZAREA IN SISTEM VIDEO.
            4.2.1. Imobilul Sediul Primăriei municipiului Caransebeş, P-ta Revoluţiei, nr. 1
(un  post de paza):

Postul nr. 1 - post fix asigurat permanent cu cate un agent de securitate pe
fiecare schimb, cu misiunea de filtru acces pe timp de zi  ,  paza, supraveghere si
monitorizare permananta ,dispus la parterul imobilului in holul principal.
          4.2.2.Imobilul Serviciul Impozite si Taxe Locale Caransebeş,  situat pe str.
Vasile Alecsandri (1 post paza):
             Postul nr. 2 - post fix asigurat permanent cu cate un agent de securitate pe
fiecare schimb, cu misiunea de a asigura paza, protecţia si monitorizarea obiectivului
pe  toata  durata  serviciului,  a  bunurilor  si  valorilor  depozitate  in  incinta  acesuia,
ordinea  si  liniştea  in  timpul  programului  cu  publicul,  siguranţa  persoanelor  ce  isi
desfăşoară activitatea in obiectiv, dispus la parterul clădirii. Având in vedere specificul
obiectivului, la solicitarea beneficiarului,  agentul de securitate aflat in post poate fi
dotat cu armament letal sau neletal.

4.2.3. Orăşelul copiilor :
                  Postul nr. 3– Bariera Parc Teius post fix asigurat permanent cu cate un
agent de securitate pe fiecare schimb, cu misiunea de a asigura accesul mijloacelor
auto în zona protejata.

La solicitarea in scris a beneficiarului de a se asigura cu paza temporar
sau permanent si  alte obiective in afara celor mai sus menţionate, prestatorul are
obligaţia de a se conforma solicitării in termen de 48 ore de la data instiintarii.

5.. OBLIGAŢIILE PARTILOR

5.1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
a) Prestatorul este obligat sa asigure paza obiectivelor incredintate conform

Planurilor  de  paza  si  a  proceselor  verbale  de  predare/primire,  sa  urmărească
asigurarea  integrităţii  acestora  si  respectarea  de  către  agenţii  de  securitate  a
prevederilor consemnelor generale si particulare conform legislaţiei in vigoare;
              b) Prestatorul are obligaţia de a urmări permanent ca serviciile pentru care s-
a angajat sa fie indeplinite cu promptitudine si profesionalism;
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c) Prestatorul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  prestarea  serviciilor  in
conformitate cu cerinţele beneficiarului;

d) Sa puna la dispoziţia beneficiarului pe toata durata derulării contractului
numărul de agenţi de securitate necesari pentru derularea continua si in bune condiţii
a activităţii de paza la toate obiectivele;

e) Va  urmări  permanent  ca  agenţii  de  securitate  sa  execute  serviciul
conform prevederilor legislaţiei muncii in vigoare, cu respectarea normelor de munca
si timpul liber aferent acestor norme;

f) Sa asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru specific sezonului,
a  insemnelor  distinctive,  a  documentelor  posturilor  si  dotarea  cu  toate  mijloacele
tehnice  necesre  desfăşurării  activităţii  de  paza  conform legislaţiei  in  vigoare  si  a
prevederilor din Planul de paza;

g) Sa execute instruirea permanenta a agenţilor  de securitate pe linie de
specialitate, protecţia muncii, PSI si protecţia mediului;

h) In  cazul  constatării  de  sustrageri  de  bunuri  sau  valori  din  obiectivele
incredintate,  prejudiciul  cauzat  va  fi  suportat  de  către  prestator,  daca  in  urma
cercetărilor efectuate de către organele abilitate se constata vinovăţia agenţilor de
securitate  ca  urmare  a  neindeplinirii  sau  indeplinirii  defectuoase  a  atribuţiilor  de
serviciu;

i) Prestatorul are obligaţia sa sprijine beneficiarul in intocmirea Planului de
paza;
j) Sa ia masuri de imbunatatire a serviciilor de paza inclusiv de inlocuire a

agenţilor de securitate care nu executa corespunzător atribuţiile de serviciu.
k) Sa respecte prevederile legale privind regimul armelor si muniţiilor, portul
si uzul de arma. 
1) Sa permită accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementările
legale si cu dispoziţiile interne.
m)  Sa ia  masuri  pentru  prevenirea  si  impiedicarea producerii  actelor  de

tulburare a ordinii in perimetrul obiectivului.
n) Sa cunoască sistemul de legătura si modul de acţiune si cooperare cu

alte forte si sa aplice cu stricteţe prevederile Planului de paza referitoare la alarmarea
dispozitivului in situaţii deosebite .

o) Sa ia toate masurile de prevenire a incendiilor , exploziilor , verificând de
cate ori este necesar existenta unor surse care le-ar putea declanşa. La producerea
unui  eveniment  anunţa  conducerea  UAT  .grupul  de  pompieri  si  persoanele
desemnate pentru intervenţie.

p) Sa păstreze secretul de serviciu
            q) Sa asigure controlul şi sprijinul agenţilor cu patrula mobila, dispecerat şi
legătura radio intre aceştia.
                r) Sa intervină direct  în cazul producerii unor evenimente deosebite.

Este interzis in timpul serviciului:

- sa părăsească perimetrul postului înaintea sosirii schimbului.
- sa întreprindă acţiuni fara legătura cu executarea serviciului.
- sa doarmă  în timpul serviciului.
- sa  consume  băuturi  alcoolice  ori  să  se  prezinte  în  post  sub  influența
bauturilor alcoolice.

3



5.2. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI (BENEFICIARULUI)

a) Sa puna la dispoziţia prestatorului facilităţile prevăzute de Legea nr. 333/2003
necesare pentru indeplinirea in bune condiţii a serviciului de paza;
    b)Sa intocmeasca cu  sprijinul  prestatorului  Planul  de  paza si  sa  urmărească
avizarea acestuia de către organele de politie competente;
    c)Sa ia masuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere si
sigilare  la  terminarea  programului  de  lucru  a  spatiilor  si  incaperilor  in  care  se
păstrează valori;
    d)In cazul  producerii  unui  eveniment,  sa desemneze un reprezentant care sa
participe la cercetarea la fata locului impreuna cu organele de politie si reprezentantul
prestatorului;
     e)Sa plătească integral si la termenul prevăzut contravaloarea serviciilor prestate;
  f)Sa  anunţe  in  timp  util  prestatorul  asupra  oricăror  acţiuni  sau  activităţi  ale
beneficiarului ori organizate de terţi in perimetrul obiectivelor încredinţate.

 6. GARANŢII

            Prestatorul răspunde pentru orice paguba pe care o produce ca urmare a
prestării  necorespunzatoare  a  serviciului  si  nerespectarea  consemnelor  postului.
Evaluarea pagubelor se va face de către prestator si beneficiar prin reprezentanţii lor
legali.
        Prestatorul va suporta contravaloarea eventualelor sustrageri sau degradări ale
bunurilor beneficiarului  produse datorita neandepiinirii  ori  indeplinirii  defectuoase a
obligaţiilor agenţilor de securitate, stabilite in urma cercetărilor organelor de politie.

     7. CERINŢE SPECIFICE

Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentaţia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei constituind ansamblul cerinţelor pe baza căruia se elaborează de
către fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Cerinţele  din  Caietul  de  sarcini  sunt  considerate  ca  obligatorii  si
minimale, sens in care orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai in
măsura in care aceasta presupune asigurarea unui nivel calitativ cel puţin egal daca
nu superior cerinţelor din Caietul de sarcini.

   8. CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

Operatorii  economici ofertanţi  trebuie sa indeplineasca următoarele Cerinţe
tehnice:

- sa  detina  Licenţa  de  funcţionare  conform  Legii  nr.  333/2003  pentru  efectuarea
serviciilor ofertate, eliberata de către IGPR, in termen de valabilitate;
- sa faca dovada calificării  si  atestării  agenţilor  de securitate  conform prevederilor
legale;
- sa faca dovada ca dispune de un număr suficient de agenţi de securitate angajaţi cu
contract de munca, la data depunerii ofertei;
- sa faca dovada unei experienţe similare in ultimii 5 ani prin derularea a cel puţin un
contract de amploarea, complexitatea si specificul precizărilor din Caietul de sarcini,
având ca obiect prestarea serviciilor de paza.

  9. CONDIŢII DE CALITATE MEDIU SI DE SECURITATE SI SĂNĂTATE
IN MUNCA
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Prestatorul  va  respecta  Legea  nr. 319/2006 privind  securitatea  si
sănătatea in munca si normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 307/2006 privind
apărarea  impotriva  incendiilor,  Ordinul  nr. 163/2007  pentru  aprobarea  Normelor
generale privind apărarea impotriva incendiilor.

Ofertantul  va  face  dovada  deţinerii  Certificatului  de  înregistrare  si
Implementare al Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001/2008 sau
Standard  echivalent  si  a  Sistemului  de  Management  al  Sanatatii  si  Securităţii
Ocupationale OHSAS 18001/2007 sau echivalent.

Detaliere  modului  de  lucru  privind  Protecţia  Mediului  se  va  face  prin
incheierea unor convenţii intre părţile contractante.

10.  ALTE CERINŢE

Firma prestatoare trebuie sa faca dovada unei stabilităţi financiare pe ultimii
trei  ani,  sa  dispună  permanent  de  personal  necesar  si  mijloace  pentru  dotarea
posturilor si sa aiba posibilitatea de a răspunde in maximum 48 ore la solicitări de
mărire a efectivelor de agenţi.

  11. PROPUNEREA TEHNICA SI FINANCIARA

      Oferta  tehnica va conţine descrierea detaliata  a serviciilor  ce urmează a fi
prestate si a personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestaţiilor.
      Ofertantul  are obligaţia de a face dovada conformităţii  serviciilor cu cerinţele

prevăzute in prezentul  Caiet de sarcini.
         Oferta va cuprinde in mod obligatoriu:
1. lista cu dotarea tehnica necesara realizării serviciului de paza a obiectivelor;
2. tariful/ora de paza/agent exprimat in lei fara TVA . 
        Ofertantul va fundamenta si justifica pretul ofertat astfel incat acesta sa respecte
obligatiile legale din domeniul mediului,domeniul social si al relatiilor de munca .

  Oferta depusa va avea o valabilitate de minim 90 de zile.
           Tarifele stabilite de ofertanţi nu pot fi majorate ulterior depunerii ofertei si
vor fi valabile pe toata perioada de derulare a contractului  cu excepția cazurilor în
care  se  procedeaza  la  majorari  de  salariu  minim  pe  economie  ori  se  emit  acte
normative (  Legi,  HG) care  modifica procentual  cheltuielile  ce se afla  în  sarcina
angajatului sau angajatorului. 

                                                                                            INTOCMIT
                                                                              Aurelia Manda- Margineantu
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