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SERVICII DE PAZĂ  

Lotul I- Sediul Administrativ  al  Consiliului Judetean Ialomita si Sala de Spectacole 

I. 	Introducere 

Această  secţ iune a Documenta ţ iei de atribuire include ansamblul cerin ţ elor pe baza c ă rora fiecare 
ofertant va elabora oferta (Propunerea Tehnic ă  ş i Propunerea Financiar ă ) pentru realizarea serviciilor 
care fac obiectul contractului ce rezult ă  din această  procedur ă . 
În cadrul acestei proceduri, Judetul Ialomita indeplineş te rolul de Autoritate Contractant ă , respectiv 
Achizitor in cadrul Contractului. 

IL 	Descrierea serviciilor solicitate 

Autoritatea contractant ă  iş i propune incheierea unui contract de prestare de servicii de pază  pentru 
sediul Consiliului Judeţ ean Ialomita, compus din sediul administrativ ş i Sala de Spectacole, situat 
in municipiul Slobozia, P-ta Revolu ţ iei, nr. 1. 

Dispozitivul de pază  al obiectivului va fi format dintr-un post fix permanent, amplasat la intrarea 
principal ă  in obiectiv, de pe latura de est a clă dirii ş i va fi acoperit cu 4 agenti de pază  pentru executarea 
serviciului in post fix, in ture de 12 ore. 

Paza va fi asigurat ă  de că tre Societ ăţ i specializate in serviciul de paz ă  ş i protec ţ ie. Acestea trebuie s ă  
fie constituite ş i să  fune ţ ioneze potrivit legisla ţ iei in vigoare (Legea 333/2003, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, HG 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
333/2003, cu modific ă rile  i  completă rile ulterioare), av ănd ea obiect de activitate paza obiectivelor, 
bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri ş i de valori importante, in condi ţ ii de maximă  
siguranţă  a acestora, precum ş i protecţ ia umană . 

in acest sens,  once  propunere tehnic ă  va  ii  luată  in considerare numai in mă sura in care această  
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţ elor minimale din caietul 
de sarcini. 

Ofertantul trebuie s ă  indeplineasc ă  urmă toarele condiţ ii: 
-să  deţ ină  obligatoriu licenta de funcţ ionare eliberat ă  de Inspectoratul General al Poli ţ iei — Direc ţ ia 
Poli ţ iei de Ordine Publică  pentru exercitarea activit ăţ ii de pază  conform Legii nr 333/2003 cu 
modific ă rile si completă rile ulterioare; 
-conducă torul societ ăţ ii specializate de pază  ş i protecţ ie trebuie  sä  deţ ină  avizul inspectoratului de 
politic judetean sau al Direcţ lei Generale de Politie a Municipiului Bucure ş ti, după  caz, in a că rei 
raz ă  teritorial ă  îş i  are sediul societatea respectiv ă ; 
-personalul pentru executarea activit ăţ ilor de pază  trebuie s ă  deţ ină  atestat in domeniu; 
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III. Durata contractului 
Prestarea de servicii se va executa pe o perioada de 245 zile, incepand cu data semnă rii contractului 
de achizi ţ ie publică  de că tre ambele p ă r ţ i, cu posibilitatea prelungirii cu acordul p ă rţ ilor, in funcţ ie de 
necesit ăţ ile ş i resursele bugetare alocate cu aceast ă  ocazie. 

IV. Numgrul de posturi 

Nr. 
Crt. 

'mobil Tip de post 

1 
Sediul 	administrativ 	al 	Consiliului 
Judetean Ialomita si Sala de Spectacole 

1 post fix permanent- 24/24 acoperit 
de 4 agenti in ture de eke 12 ore. 

V. Atributiile ş i responsabilitfifile p ă rtilor 

V.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru: 
a) s ă  asigure protec ţ ia persoanelor aflate in incinta sediului administrativ  at Consiliului Tude ţ ean 
Ialomita ş i Sala de Spectacole; 
b) s ă  presteze serviciile cu profesionalism ş i cu promptitudine; 
c) s ă  presteze serviciile pe baza Planului de Paz ă  ş i Intervenţ ie, intocmit de Achizitor (si ulterior 
definitivat de comun acord cu reprezentantul Prestatorului), cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare specifice acestei activit ăţ i. inregistrarea la Poliţ ie se va face de c ă tre Prestator,  jar  dovada 
inregistr ă rii Sc va depune la Achizitor in maxim 10 zile de la data semnă rii contractului; 
d) să  execute serviciile de pază  numai cu agenti atesta ţ i conform prevederilor Legii nr. 333/2003, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterio  are,  agenţ ii de pază  fiind dotaţ i cu echipament vestimentar 
(uniform ă  de serviciu cu Tnsemnele de identificare) ş i tehnic (mijloace de autoap ă rare ş i interven ţ ie, 
tomfă , spray cu gaze iritant lacrimogen, mijloace de comunica ţ ie, etc.) corespunz ă tor; 
e) să  cunoască  locul de dispunere a postului de paz ă , consemnul general si consemnele particulare, 
itinerarul de deplasare, precum ş i modul de acţ iune pentru intervenţ ie la post; acestea vor fi stabilite 
de Achizitor Cu  reprezentantul Prestatorului, in conforinitate cu prevederile legisla ţ iei in vigoare, fiind 
stipulate in planul de pază  ş i interven ţ ie; 
f) să  ia in primire pe baz ă  de proces verbal, să  intre ţ ină  ş i s ă  menţ ină  in stare de func ţ ionare bunurile 
ş i utilit ăţ ile aferente, pentru a fu  folosite exclusiv in executarea serviciului de paz ă  ş i interventie, in 
condiţ iile actelor normative in vigoare; 
g) Să  asigure prestarea activit ăţ ii de pază , protecţ ie ş i interven ţ ie care se va efectua in regim de 
permanenţă , in ture, in toate zilele lunii calendaristice, indiferent de caracterul zilei - lucr ă toare sau 
nelucr ă toare, in cadrul contractului, conform caietului de sarcini, a propunerii tehnice ş i a planului de 
paz ă ; 
h) S ă  asigure interven ţ ia in cazuri de necesitate, cu echipe specializate de interventie rapid ă  ş i 
să  informeze, dac ă  este cazul, organete competente (politie, salvare, pompieri, etc.). Timpul 
maxim de interventie este de 15 minute de la momentul solicitarii. Prestatorul va detine echipe de 
interventie avizate in judetul in care achizitorul are objective. 
i) S.  asigure leg ă turile radio ş i/sau GSM intre personalul de pază  aflat in serviciu ş i dispeceratal 
prestatorului; 
j) s ă  completeze, dac ă  consideră  necesar, inventarul spa ţ iului destinat pazei, de comun acord cu 
reprezentantul Achizitorului, pentru a asigura desfă surarea activit ăţ ilor specifice serviciilor prestate in 
condi ţ ii optime, flea' ca aceasta s ă  implice alte obliga ţ ii/costuri din partea Achizitorului, 
k) s ă  comunice reprezentantului Achizitorului, lunar, in ultima zi lueră toare pentru luna urm ă toare, 
planificarea agen ţ ilor de paza in postari,  jar  eventualele modific ă ri, vor fi comunicate cu cel Min 24 
de ore inainte de intrarea in serviciu sau  on de eke on  este nevoie; 
1) Prestatorul este obligat — prin personalul de paza propriu, angajat pentru executarea prezentului 
contract — sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce-i revin,  fund direct raspunzator pentru paza si 
integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate. 
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m) S ă  se asigure c ă  agenţ ii de pază , pe durata indeplinirii serviciului, au un comportament euviincios 
ş i atitudine politicoas ă  fată  de angajaţ ii ş i colaboratorii achizitorului; 
n) S ă  se asigure zilnie, pe fiecare turd, ca personalul de paz ă  este prezent la obiectiv, nu va p ă ră si 
postul, îi exercit ă  in mod activ obliga ţ ia de paz ă  ş i supraveghere ş i îi respect ă  toate 
obligaţ iile in condi ţ iile ş i la termenele stabilite prin contract, executand controale de zi ş i de 
noapte asupra modului in care personalul propriu î ş i execut ă  serviciul; sa ia m ă suri imediate de 
completare a personalului lips ă , in eazul in care se eonstat ă  astfel de situa ţ ii sau de remediere a 
neajunsurilor constatate. 
o) SA se asigure c ă  nici un agent de paz ă  nu se va afla sub influen ţ a alcoolului sau stupefiantelor 
pe durata serviciului ş i nici nu va aduce ş i/sau va avea b ăuturi alcoolice asupra lui sau in post; 
p) S ă  pro cedeze la inlocuirea agentului/agen ţ ilor de paz ă , pentru care Achizitorul constat ă  că  nu 
efectueaz ă  corespunz ă tor prestarea de serviciilor de paz ă  si pe care Achizitorul îl reelam ă , in termen 
de 24 de ore de la data aten ţ ionă rii. In cazul abaterilor grave, inlocuirea agentului de paza se va realiza 
cu maximă  celeritate; 
q) S ă  ră spundă  in condiţ iile legii, pentru pagubele cauzate achizitorului din culpa angaja ţ iilor 
proprii ca urmare a prest ă rii necorespunz ă toare a serviciului si nerespectarea consemnelor 
postului; 
r) S ă  aduc ă  la cunostinta conducerii achizitorului, in scris, evenimentele petrecute in timpul exereit ă rii 
serviciului de paz ă ; 
s) S ă  asigure toate documentele necesare pentru buna desf ă surare a serviciului de paz ă ; 
t) Să  garanteze p ă strarea confiden ţ ialităţ ii datelot, legate de activitatea achizitorului. 

S ă  asigure agen ţ ilor de paz ă instructaje privind securitatea ş i s ănă tatea in munch', protec ţ ia mediului 
ş i situaţ iile de urgenţă  specifice locului de munch; Prestatorului ii revine raspunderea privind 
comunicarea, cercetarea si inregistrarea eventualelor accidente de munca produse pe durata si in 
legatura cu executarea sarcinilor de serviciu. 
v) Prestatorul este deplin r ă spunz ă tor at ă t pentru siguranta tuturor opera ţ iunilor ş i rnetodelor de 
prestare utilizate, c ă t ş i pentru atestarea/calificarea personalului folosit, pe toat ă  durata contraetului; 
w) Prestatorul va suporta sanc ţ iunile aplicate in urma controalelor organelor abilitate; Tn situa ţ ia în 
care prestatorul este sanc ţ ionat in mod repetat, achizitorul isi rezerv ă  dreptul de a denun ţ a unilateral 
contractul; 
x) In situ.aţ iile sustragerilor de bunuri din incinta obiectivului ş i in urma cercet ă rilor efectuate de 
organele de poli ţ ie, dacă  se constat ă  vinovăţ ia personalului de paz ă , prejudiciul va fi recuperat de la 
prestator. 

V.2. Agentii de pază  al Prestatorului trebuie s ă  indeplineasc ă  urmă toarele kdatoriri: 

a. S ă  fie atesta ţ i in conformitate en Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor ş i protecţ ia 
persoanelor; 

b. S ă poarte in permanent ă  costumul convenit, cu insemnele de identificare ale personalului (ecuson) 
si mijloacele de autoap ă rare ş i interven ţ ie (tomfd, lantemă , spray cu gaze iritant lacrimogen, 
mijloace de comunicare); 

c. S ă  cunoasc ă  in amă nunţ ime obiectivul (bunurile si valorile punctului de lucru), particularit ăţ ile 
sale si punctele/locurile considerate vulnerabile; 

d. S ă  asigure cu responsabilitate paza si integritatea tuturor bunurilor ş i valorilor aflate in interiorul 
obiectivului; 

e. S ă  nu pă ră seasc ă  sub nici un motiv postul, dec ă t in condiţ iile strict prev ă zute in planul de paz ă ; 
f. S ă  permit ă  aecesul in obiectiv numai in conformitate cu dispozi ţ iile legale, s ă  legitimeze toate 

persoanele care intr ă  in obiectiv ş i să  le noteze in registrul de evident ă  cu intră ri/ie ş iri persoane; 
g. SA informeze achizitorul, in mod operativ, despre abaterile s ă vă r ş ite de salaria ţ ii care pun in pericol 

siguranţ a obiectivului p ă zit; 
K S ă -si inş tiin ţ eze de indat ă  sefii ierarhici despre producerea oric ă rui eveniment in timpul exercitarii 

serviciului ş i despre nl ă surile luate, acestea fiind aduse la cuno ş tiinţ a factorilor de conducere al 
obiectivului; 

i. S ă  sesizeze poli ţ ia despre fapte de natura s ă  prejudicieze patrimoniul unit ăţ ii ş i să -si dea concursul 
la prinderea infractorilor ş i recuperarea bunurilor ş i valorilor; 
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j. Să  respecte regulile interne specifice obiectivului pe care îl  deserveş te, precum ş i dispozi ţ iile 
persoanelor desemnate de conducerea acestuia; 

k. S ă  desfăş oare aetivitatea penttu care a fost angajat cu maxim profesionalism ş i Cu respect pentat 
achizitor, angaja ţ ii ş i colaboratorii acestuia; 

1. S ă  coop  ereze in permanenţă  cu factorii desemna ţ i de conducerea achizitorului in scopul unei bune 
desfăş ură ri a activit ăţ ii de paz ă  ş i protec ţ ie; 

m. S ă  ia primele mă suri de salvare a persoanelor, evacuarea bunurilor ş i valorilor ş i să  sesizeze 
organele abilitate in cazul producerii unor calamnit ăţ i in obiectiv; 

n. S.  inş tiin ţ eze de indată  cc a luat la cuno ş tinţă , reprezentan ţ ii achizitorului, despre avarii la 
instalatii, conduct; reţ elele electrice sau  once  alte componente care sunt de natura s ă  produc ă  
pagube  i s ă  ia primele rn ă suri pentru limitarea consecintelor acestora; 

0. S ă  nu se prezinte la serviciu sub influenţ a băuturilor alcoolice sau stupefiantelor ş i să  nu consume 
astfel de substan ţ e in timpul serviciului; 

p. S ă  preyină  sau să  ia mă surile legale de combatere a orică ror manifest ă ri de incAlcare a noinielor 
de igienizare ş i curăţ enie a obiectivului; 

q. S ă  nu permită  accesul in obiectiv a persoanelor cu b ăuturi alcoolice sau aflate sub influen ţ a 
alcoolului; 

r. S ă  participe la instruiri ş i sa respecte condi ţ iile impuse de legislaţ ia in vigoare referitoare la 
securitatea ş i să nă tatea in muncă , situaţ iile de urge* ş i protec ţ ia mediului; 

s. SA ia toate m ă surile pentru prevenirea producerii de incendii, explozii, furturi, tâlh ă nii, distrugeri 
ş i degrad ă ri de bunuri din patrimoniul obiectivului; 

t. S ă  pă streze confidentialitatea deplind in legatur ă  cu activitatea sa ş i cu datele ş i informaţ iile la care 
au acces cu ocazia indeplinirii atribu ţ iilor de serviciu; 

V.3. Autoritatea Contractant ă  este responsabil ă  pentru: 

a. Desemnarea echipei implicate ş i responsabile cu interac ţ iunea  i  suportul oferit Prestatorului; 
b. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentm buna derulare a Contractului; 
c. SA intoemeaseă , cu sprijinul prestatotului Planul de Pază  ş i să  urm ă reasc ă  avizarea acestuia de 

Cate organele de politie; 
d. SA notifice prompt, conducerii Prestatorului,  once  schimbare in planuri sau consemnele stabilite 

pentru acoperirea obiectului contractului, precum ş i  once  modificare  cu  privire la orarul de lucru 
in cadrul locatiilor mentionate mai sus; 

e. S ă  ia mă suri pentru asigurarea corespunz ă toare a sistemelor de inchidere ş i sigilare la terminarea 
programului de lucru a spatiilor ş i inc ă perilor in care se p ă streaz ă  valori; 

f. SA transmit  ă  prestatorului, regulile privind accesul ş i circulaţ ia  în  interiorul obiectivelor; 
g. in cazul producerii unui evenirnent, s ă  desemneze un reprezentant care să  participe la cercetarea 

la fata locului impreun ă  cu organele de poliţ ie ş i reprezentantul prestatorului; 
h. S ă  anunte in timp util prestatorul asupra oric ă ror ac ţ iani sau activit ăţ i ale achizitorului  on  

organizate de terti in perimetrul obiectivelor incredintate. 
1. S ă  efectueze controale cu personalul responsabil de urmă rirea contractului ş i in cazul 

constat ă rii unor nereguli s ă  ia m ă suri pentru remedierea acestora. 
j. S ă  plă teasc ă , lunar, pretul tuturor serviciilor efectiv ş i corect prestate, pe baza facturii prezentate 

de Prestator  i  acceptate la plată  de că tre Achizitor, conform tarifului stabilit ş i la termenul 
prevă zut in prezentul contract. 

Pe baza cerintelor specifice continute in caietul de sarcini, prestatorul va elabora propunerea tehnic ă  
ş i propunerea financiar ă . 

VI. IPOTEZE $1  RIS CUR!  

În preg ă tirea Ofertei, Ofertan ţ ii trebuie s ă  aib ă  in vedere riscuri ş i ipoteze care pot ap ă rea in derularea 
contractului. Acestea pot fi: 
a. Dificultă ti de colaborare  i  comunicare intre faetorii interesati implicati; 
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MĂ SURILE DE GESTIONARE aplicate sunt: Autoritatea contractantd desernneazd 
reprezentanti dirt cadrul institutiei care vor partieipa la intalniri, ş edinte, discu ţ ii, cu reprezentantii 
Prestatorului, in scopul solutionă rii orică ror divergente ap ă rute in derularea contractului. 

b. datele ş i informatiile necesare desfăş ură rii serviciilor comunicate de cdtre Autoritatea 
Contractantd nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini; 
MĂ SURILE DE GESTIONARE aplicate sunt: Autoritatea contractant ă  dă  asigur ă ri c ă  este 
deschis ă  pentru o colaborare transparentd ş i pune la dispoziţ ia reprezentantiilor Prestatorului (in 
limita permisivită tii legislaţ iei  in vigoare $i obligaţ iilor asumate)  bate  informaţ iile care vor  ii  
solicitate suplimentar. 

Contractantul trebuie să  aibă  in vedere aceste riscuri. 

VII. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI 

VII.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice 
Ofertantul va prezenta propria ofert ă  tehnic ă  in care va face o descriere detaliat ă  a serviciilor  cc  

urmeazd a fi prestate ş i a personalului ce urmeaz ă  a fi alocat pentru efectuarea prestatiilor. Se va face 
referire cel pu ţ in la urmă toarele aspecte: 

- modalitatea de organizare a serviciilor de paza, 
dotarea personalului de pază . 

În elaborarea propunerii tehnice, ofertantii vor tine cant ş i de obligativitatea indeplinirii capacit ă tii 
tehnice in parametri optimi, prezentând unn ă toarele documente: 

- Dovada calific ă rii si atestdrii profesionale pentru persoanele propuse s ă  presteze activit ă ti 
de pază  i  interventie la obiectiv; 
avizul inspectoratului de politic judetean sau al Directici Generale de Politic a 
Municipiului Bucure ş ti, dup ă  caz, in a că rei raz ă  teritorial ă  iş i are sediul societatea 
respectivd emis pentru conduc ă torii societ ă tilor specializate de pază  ş i protec ţ ie; 

- declaratie inso ţ ită  de lista cu mijloacele rnateriale, tehnice, de transport, de comunicatii, 
aparatura de recunoaş tere $i identificare, cu centrele de supraveghere $i dispeceratele, 
tehnica de calcul $i softul utilizat, unifonna agentilor de interventie si alte mijloace teliniee 
care fac parte din dotarea societatii. 

Ofertantul/ ofertantul asociat/ subeontractantul va depune ş i "Declaratie privind respectarea 
reglementdrilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munc ă  ş i privind respectarea 
legislaţ iei de securitate  i  să ndtate  in mimed.", din care s ă  rezulte c ă  la elaborarea ofertei a tinu.t cant 
de obligaţ iile relevante din domeniile mediului, social, at relatiilor de munc ă ,  at securită tii  i  să nă t ăţ ii 
in muncd. 

VII.2. Modul de prezentare al propunerii financiare 

Prestatorul va elabora propunerea financiard complet ă nd Formularul de oferta pentru serviciile 
solicitate prin caietul de sarcini. 

Once  alte cheltuieli neprev ă zute care pot să  apard in vederea prestdrii, nu pot fi solicitate achizitorului. 
Pretul contractului fă mane neschimbat p ă nd la sfdr$itul contractului, except ă nd cazurile in care se 
modified acte normative incidente  în  materie (modificarea salariului minim garantat in plată , 
modificarea legisla ţ iei  in domeniu, alte modific ă ri legislative en impact in tariful presta ţ iei). Tarifa 
prezentat in propunerea financiar ă  se va modifica proportional, funetie de modific ă rile legislative care 
intervin. 

Cadrul legal care guverneaz ă  relatia dintre Achizitor  i  Prestator 

Achizi ţ ia se realizeaz ă  pentru asigurarea securit ă tii persoanelor $i patrirnoniului ş i reducerea nivelului 
de rise la securitate fizic ă  a obiectivelor. 
Baza legald a achizitiei o constituie prevederile urm ă toarelor acte normative: 

Legea nr. 333/2003 — privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ş i protecţ ia persoanelor, 
republicat ă , actualizat ă , 
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HG nr. 301/2012 — pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ş i protectia persoanelor, actualizat ă ; 

Prestatorul trebuie s ă  respecte toate prevederile legale incidente obiectului contractului, aplicabile la 
nivel national. 

Pe perioada realiz ă rii tuturor activit ă tilor din cadrul Contractului, Prestatorul este responsabil pentru 
implementarea eelor mai bune practici, in conformitate cu legislatia ş i regulamentele existente la nivel 
national. Prestatorul r ă spunde faţă  de Autoritatea Contraetant ă , pentru mice nerespeetare sau omisiune 
a respectă rii oric ă ror prevederi legale ş i normative aplicabile. Autoritatea Contractant ă  flu  va fi tinută  
responsabil ă  pentru nerespectarea sau omisiunea respect ă rii de că tre Contractant a oric ă rei prevederi 
legale sau a oric ănţ i act normativ aplicabil precum  i  ată t pentru prestarea serviciilor c ă t ş i pentru 
rezultatele generate de prestarea serviciilor, 

În cazul in care intervin schimb ă ri legislative, Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea 
Contractant ă  Cu  privire la consecinţ ele asupra activit ăţ ilor care fac obiectul Contractului ş i de ail 
adapta activitatea in fiţncţ ie de decizia Autorit ăţ ii Contractante in legă tură  cu schimb ă rile legislative. 

Ofertantul devenit Contractant are obligaţ ia de a respecta in executarea Contractului, obliga ţ iile 
aplicabile in domeniul mediului, social ş i al muncii, instituite prin legisla ţ ia national ă . 

VIII. Rapoartele/doeumentele solicitate de la Contraetant (conditii de acceptant ă  la plată  a 
serviciilor) / suspendarea plă tii servicidor 
Facturile vor fi emise lunar ş i reprezintă  contravaloarea serviciilor prestate pentru luna/perioada 
ealendaristic ă  anterioar ă  i  vor fi insotite la plată  de urmă toarele documente: 

1. Foaie colectiv ă  de prezenţă  intocmită  de prestator pentru orele prestate/obieetiv in luna 
precedent ă , vizată  de conducă torul obiectivului autorit ăţ ii contractante; 

2. proces verbal de receptie a serviciilor de paza fă ră  obiec ţ iimi semnat de prestator si de 
responsabilul cu urm ă rirea contractului. 

IX. 	Receptia cantitativa ş i calitativa a serviciilor 

a) Verific ă ri care se efectueaz ă  de că tre prestator, prin personal numit in acest scop: 
Starea agentilor de paza (uniformă , dotare, stare de oboseal ă  sau ebrietate, etc); 
Dotarea conform prevederilor contractului  i  cerintelor specifice obiectivului p ă zit 
(uniforme, insemne distinctive ale societăţ ii, echipament, mijloace de ap ă rare, mijloace de 
comunicaţ ie, etc); 
Predarea-primirea serviciului intre schimburi, prezentarea la ora  i  locurile stabilite; 
Existentă  ş i consemnarea zilnic ă  în  registrele specifice execut ă rii ş i evidenţ ierii servichilui 
de paz ă  (conform H.G  or.  301/2012). 
Respectarea prevederilor planului de pază , consemnul general ş i particular al posturilor; 

b) Verific ă ri care se efectueaz ă  de c ă tre personalul desemnat de conducerea Autorit ă tii 
Contractante: 

Personalul desemnat pentru urm ă rirea contractului va verifica periodic prezenţ a agentilor de pază , 
comportamentul, starea acestora precum ş i dotarea lor conform cerin ţ elor stabilite. Efectuarea 
prestaţ iei de paz ă  in  conditiile stabilite prin contractul de prestă ri servicii de pază  va fi confirmat ă  prin 
incheierea la fiecare inceput de luna pentru luna trecuta a unui proces verbal de receptie a serviciilor 
de paza, fă ră  obiectiuni, care va fi semnat de ambele p ă rti. 

incheierea  i  senmarea de că tre p ă rţ i fă ră  obieetiuni a procesului verbal, condiţ ioneaz ă  plata prestaţ iei. 

In cazul in care nu se executa prestatia conform planurilor de paza si conditiilor stabilite prin contract, 
plata se va diminua proportional cu perioada in care nu au fost indeplinite obligatiile contractuale. De 
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asemenea, se va constata si stabili valoarea pagubelor suferite in mi 	la neexecutarii sau slabei prestatii 
a serviciului de paza. 

Pentru pagubele cauzate achizitorului, constatate in obiectivele stabilite prin contractul de prestă ri 
servicii, ca  fund  produse exclusiv din culpa Prestatorului, acesta va r ă spunde material (penal sau 
patrimonial, conform prevederilor legale). Plata prejudiciului se va face de că tre prestator in baza unui 
proces verbal incheiat ş i insusit de că tre o comisie mixtă  (achizitorul - prestator), sau printr-o hot ă ră re 
definitiv ă  a instanţ elor de judecat ă  competente. 

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca ffind obligatorii si minimale. 

Director Executiv, 
Gheor . r e Proca 

Consilier Achizitii Publice, 
Mariana Mă  ularu 
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