CAIET DE SARCINI
Pentru achizitionarea serviciilor de paza la obiectivele situate in strada Marasesti nr.1, Braila
apartinand de Scoala Populara de Arte si Meserii «VESPASIAN LUNGU» Braila.
Prezentul caiet de sarcini defineste conditiile minime si cerintele pe care trebuie să le respecte
prestatorul pentru prestarea serviciului.
Serviciul prestat este de asigurare a pazei obiectivelor împotriva accesului neautorizat, furturilor,
distrugerilor, incendiilor precum si a altor actiuni producătoare de pagube materiale.
Serviciile de paza, protectie si interventie in caz de necesitate, a bunurilor si valorilor se vor presta
pentru obiectivul situat in municipiul Braila, strada Marasesti nr.1.
Durata prestării serviciilor: 01.04.2018 - 31.12.2018.
Se va asigura pentru acest obiectiv situat in municipiul Braila, 1 post cu un agent pe schimb, 24
ore/zi. Acesta va fi dotat cu: echipamentul specific ( tinuta cu insemnele societatii,baston de
cauciuc sau tomfa, pulverizator iritant lacrimogene de capacitate medie (50 ml), mijloace de
avertizare sonore si luminoase (fluier, lanterna), mijloace de comunicare – telefon mobil, statie
radio (dupa nevoi si solicitari).
Conditii generale si specifice pentru prestarea serviciului:
-Obiectul prezentului contract îl constituie executarea calificată de către prestator a
serviciilor de pază si protectie, în conformitate cu consemnul postului din planul de pază care se
elaborează de prestator în colaborare cu beneficiarul.
-Se va executa paza, protectia si interventia in caz de necesitate pentru obiectivul mai sus
mentionat, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare
si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HGR nr. 301/2012).
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propia raspundere prin care societatea de paza se obliga ca in
cazul castigarii cumpararii directe, pana la semnarea contractului, sa faca dovada ca dispune de
dispecerat, avizat de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, pentru echipaje de interventie
din Braila, cu respectarea timpilor de interventie prevazuti in H.G. 301/2012.
- Prestatorul trebuie sa aiba licenta de functionare, eliberata de catre Ministerul
Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Politiei de Ordine
Publica. Se va prezenta o copie dupa aceasta licenta.
- Prestatorul trebuie sa dispuna de personal calificat (agenti de paza calificati) si dotat cu
echipamentul specific ( tinuta cu insemnele societatii,baston de cauciuc sau tomfa, pulverizator
iritant lacrimogene de capacitate medie (50 ml), mijloace de avertizare sonore si luminoase (fluier,
lanterna), mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari). Se vor
prezenta documente edificatoare (atestat de calificare pentru fiecare agent) si documente din care
sa reiasa ca detine echipamentul tehnic solicitat, precum si o declaratie a ofertantului ca personalul
va dispune de echipamentul solicitat.
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-Prestatorul are obligatia sa incheie si sa prezinte ca anexa la contract o polita de asigurare
de raspundere civila pentru daune in caz de evenimente.
-Paza obiectivului se va efectua potrivit unui plan de pază întocmit de Scoala Populara de
Arte Vespasian Lungu Braila si câstigătorul achizitiei(cumpararii directe).
-Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de paza si protectie, cu profesionalism si
promptitudine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru acest tip de servicii.
Activitatea de pază şi protectie, se va desfăsura în următorii termeni:
- Asigură permanent paza si protectia bunurilor materiale precum si prevenirea furturilor si
a distrugerilor din spatiile obiectivului.
Obligatiile si atributiile personalului de pază si protectie
-Sa execute paza si protectia obiectivului în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
(Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu
modificarile si completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003,
aprobate prin HGR nr. 1010/2004).
-Personalul de pază este obligat să cunoască si să respecte îndatoririle ce-i revin conform planului
de pază, fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor
încredintate.
-Să anunţe în cel mai scurt timp şeful ierarhic şi conducerea Scolii Populare de Arte Vespasian
Lungu Braila despre producerea oricăror evenimente în timpul executării serviciului şi despre
măsurile luate, în conformitate cu prevederile planului de pază.
-În caz de incendiu, să ia imediat măsuri de stringere, de salvare a persoanelor, a bunurilor şi
valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe imediat conducerea Scolii Populare de Arte Vespasian
Lungu Brăila şi Poliţia.
-Sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi valorilor în caz de
dezastre.
-Să poarte în timpul serviciului mijloacele de apărare şi de protecţie cu care este dotat conform
prevederilor din planul de pază.
-Să poarte în timpul serviciului uniforma adaptată anotimpului şi însemnele distinctive.
-Să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de
băuturi în timpul serviciului.
-Să fie respectos în raporturile de serviciu, amabil şi politicos.
-Orice pagubă produsă din neglijenţa personalului de pază va fi suportată de către prestator. In
cazul sustragerilor sau distrugerilor de bunuri, daca in urma cercetarilor efectuate se constata
vinovatia agentilor de paza, prejudiciul va fi recuperat de la prestator.
- Firma de paza va avea obligatia avizarii Planului de paza pe cheltuiala proprie.
Obligatiile si atributiile achizitorului
-Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilităti si/sau
informatii pe care acesta le-a cerut si le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
-Achizitorul are obligatia ca împreună cu responsabilul prestatorului, să întocmească planul
de pază pe care îl semnează. Planul de pază este anexă la contractul de prestări servicii, reprezintă
secret de serviciu, iar prestatorul are obligaţia să-l prelucreze cu salariaţii săi şi poate fi modificat
conform necesităţilor achizitorului. Planul de pază va fi avizat de secţia de poliţie la care este
arondat obiectivul, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.
-Achizitorul are obligatia de a efectua plata, lunar, catre prestator, pentru serviciile prestate
in luna anterioara,in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
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Cerinte asupra ofertei
Oferta financiară va fi prezentată sub forma tarif/lei, fără TVA /ora/agent, pentru serviciile
solicitate prin caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica
Criteriul de atribuire a acestui contract de achiziţie publică este „preţul cel mai scazut“ cu
indeplinirea tuturor conditiilor de calificare.
MANAGER
Morozan Gigi Cristian
CONTABIL SEF
Butincu Rodica
CONSILIER JURIDIC
Lenuta Done
INTOCMIT
Apostu Vasile

3

