
R GENERAL
Gelu Stan

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DIT SERVICII DE PAZA

COD CPV:79713000-5

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: Societatea APA CANAL SA GALATI, cu
sediul social in municipiul Galati, strada C. Brancoveanu, nr. 2, judetul Galati, cod
postal: 800058, fax: 02361473.332, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub
nr. JL7 lL795lO5.LI.2OO4, cod fiscal: RO16914128, cont IBAN:
RO11RNC80141032860980001 deschis la BCR filiala Galati.

2. COD CPV: 79713OOO-5 Servicii de paza si monitorizare Legea
achizitiilor sectoriale nr. 99l2ot6 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI: incheierea unui contract de achizitie publica de
servicii cu o firm5. de resort care sA presteze servicii de pazd. si protectie pentru
obiectivele aflate in administrarea Societatii APA CANAL SA Galati.

4. Prestarea serviciilor de pazi si protectie se va executa pe o perioada de 12

luni, incepand de la data semnarii contractului, cu posibilitate de prelungire in anul
2Ol9 cu pana la 4 luni.

Necesitatea achizitrei vtzeaza asigurarea de servicii specializate de paza, protectie
si interventie in conditiile Legii nr. 333/2OO3 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.

4. SERVICIILE SPECIALIZATD DE PAZA SI PROTECTIE SI INTERVENTIE VOR
AVEA CA OBIECTIVE PRIMARE:

al paza proprietatii impotriva accesului neautortzat sau a ocuparii abuzivq,
b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a

altor actiuni producatoare de pagube materiale;
c) acordarea de sprijin in caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste;
d) asigurarea ordinii si linistii publice in interiorul obiectivelor;
e) elaborarea de proceduri de protectie si paza specifice fiecarui obiectiv in parte;
f) asigurarea unui program de prevenire si combatere a potentialelor riscuri de

accidente (prim ajutor), prevenirea comiterii de infractiuni si acte de violenta si
respectiv, oprirea accesului in obiective a autovehiculelor neautorizate;

g) oprirea si legitimarea persoanele despre care exista date sau indicii ca au
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivul pazit, iar in cazul infractiunilor
flagrante oprirea si predarea Politiei pe faptuitor, a bunurilor sau valorilor care fac
obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite luand masuri pentru conservarea sau paza
lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri;



h) sesizarea Politiei in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimonial
achizitorul si acordarea concursului pentru indeplinirea misiunilor ce revin Politiei
pentru prinderea infractorilor;

i) furnizarea catre reprezentantii achizitorului si catre autoritatile competente a
informatiilor legate de incidente aparute in timpul activitatii de paza;

CARACTERISTICI GENERALE: Serviciile de paza vor fi asigurate de catre
societati specializate care au ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau
valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori, in conditii de maxima siguranta a
acestora, precum si de protectie umana. Aceste entitati juridice trebuie sa fie
constituite si functioneaze potrivit legislatiei comerciale, a prevederilor Legii nr.
33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, protectia persoanelor cu
modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/20O3.

5. ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE PAZA
Serviciile de paza sunt asigurate de personal de specialitate (agent de paza) atestat

de organele abilitate, apt din punct de vedere psihologic, instruit si dotat
corespunzator pentru activitatea prestata.

In timpul senriciului, personalul de paza este obligat:
a) Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului,

pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor
pazite;

b) Sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominaiizate in planul de paza si
sa asigure integritatea acestora;

c) Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale
si cu dispozitiile interne;

d) Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca
au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca
normele interne stabilite prin reglementarile proprii, iar in cazul infractiunilor
flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac
obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori
paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri;

e) Sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea societatii
beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si
despre masurile luate;

0 In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de 2p?,
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice
alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la
cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru
limitarea consecinteior evenimentului;

g) In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere a focului si de salvare a
persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea
societatii si politia;

h) Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si
a valorilor tn caz de dezastre;

i) Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia
patrimoniul societatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin
politiei pentru prinderea infractorilor;



j) Sa pastreze secretul de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la
asemenea date si informatii;

k) Sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si
armamentul cu care este dotat si sa faca uz de arma numai in cazurile si in
conditiile prevazute de lege;

1) Sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, cu
exceptia locurilor de munca unde se impune o alta tinuta;

m) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta substantelor psihotrope si nici sa
nu consume astfel de substante in timpul serviciului;

n) Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu
consume astfel de bauturi in timpul serviciului;

o) Sa nr-l absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil
conducerea societatii despre aceasta;

p) Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit
nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;

q) Sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau vaiorile pazite,
orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;

r) Sa respecte consemnul general si particular al postului;
s) Sa raspunda administrativ, material sau dupa caz penal pentru prejudiciile

cauzate obiectivelor aflate in paza, prin neindeplinirea obligatiilor ce decurg din
executare a pazei obiectivului.

6. OBLIGATIILE PRESTATORULUI. PRESTATORULUI II INCUBA OBLIGATIA:
a) Sa asigure paza obiectivelor incredintate conform Planurilor de paza si a

proceselor verbale de predare/primire, sa urmareasca asigurarea integritatii
acestora si respectarea de catre personaiul de paza a prevederilor consemnelor
generale si particulare ale postului conform legislatiei in vigoare;

b) Sa urmareasca permanent ca serviciile pentru care s-a angajat sa fie
indeplinite cu promptitudine si profesionalism, sa fie deplin responsabil pentru
prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele beneficiarului;

c) Sa puna la dispozitia achizitorului pe toata durata derularii contractului,
numarul de agenti de paza necesari pentru derularea continua si in bune conditiuni
a activitatii de paza la toate obiectivele si totodata, la solicitarea achrzitorului, sa

asigure rotatia agentilor de paza de la un obiectiv la altul;
d) Sa urmareasca permanent ca agentii de paza sa execute serviciul conform

prevederilor legislatiei muncii in vigoare cu respectarea normelor de munca si timp
liber aferent acestora;

e) Sa asigure pe cheltuiala proprie echipamentul de lucru specific sezonului, a
insemnelor distinctive, a documentelor posturilor si dotarea cu toate mijloacele
tehnice necesare desfasurarii activitatii de paza conform legislatiei in vigoare si a
prevederilor din planul de paza, in consecinta agentul de paza va fi dotat, pe
cheltuiala prestatorului cu:

. Uniforma cu denumirea agentului economic prestator a serviciului de paza si
codul de identificare a agentului de paza conform licentei si legislatiei in vigoare;

. Mijloace de comunicatie - statie radio si/sau telefon;

. Fluier;

3



. Spray iritant;

. Lanterna pe timp de noapte;

. Tomfa/baston.
0 Sa execute instruirea permanenta a agentilor de paza pe linie de specialitate,

protectia muncii, situatii de urgent-a si protectia mediului;
g) In cazul constatari de distrugeri sau sustrageri de bunuri ori valori din

obiectivele incredintate, prestatorul are obligatia ca in timpul cel mai scurt posibil sa
anunte conducerea societatii beneficiare. Prejudiciul va fi suportat de catre
prestator, daca in urma cercetarilor efectuate de catre organele abilitate se constata
vinovatia agentului de paza si implicit, a prestatorului, ca urmare a neindeplinirii
sau indeplinirii defectuase a sarcinilor de serviciu.;

h) Sa intocmeasca planurile de paza pentru fiecare obiectiv in parte, impreuna
cu un reprezentant desemnat de catre achizitor si sa obtina avizul de specialitate al
politiei;

i) Sa ia masuri pentru imbunatatirea continua a serviciilor de paza, inclusiv de
inlocuire a agentilor de paza care nu isi executa corespunzator atributiile de serviciu
sau ca urmare a recomandarii achizitorului;

j) Sa respecte prevederile legale privind regimul armelor si munitiilor, portul si
uzul de arma;

k) Sa permita accesul in obiective numai in conformitate cu reglementarile legale
si dispozitiile interne;

l) Sa ia masuri pentru prevenirea si impiedicarea producerii actelor de tulburare
a ordinii in perimetrul obiectivelor;

m) Sa cunoasca sistemul de legatura si modul de actiune si cooperare cu alte
forte si sa aplice cu strictete prevederile planului de paza referitoare la alarmarea
dispozitivului in situatii deosebite;

n) Sa ia toate masurile de prevenire a incendiilor, exploziilor, verificand de cate
ori este necesar existenta unor surse care le-ar putea declansa;

o) Sa aduca la cunostinta achizitorului producerea oricarui eveniment in timpul
executartii obiigatiilor contractuale si masurile luate;

p) Sa pastreze secretul de serviciu;
q) Sa asigure comunicarea intre agentii de paza prin mijloace de tele si radio

comunicatie;
r) Sa detina la data incheierii contractului cu achizitorul, polita de asigurare

pentru servicii de paza, monitorizare si interventie, incheiata cu o societate de

asigurari. Se va preda achizitorului in copie simpla cu mentiunea conform cu
originalul.

s) Sa plateasca despagubiri achizitorului echivalente cu valoarea prejudiciului
produs in cazul in care, in timpul executarii contractului, se constata distrugeri,
sustrageri de bunuri sau valori, dupa ce in prealabil au fost facute, de catre organele
abilitate, evaluarile cu privire la despagubirile produse. Termenul de despagubire
este de maximum 30 zlle calendaristice de la data producerii prejudiciului.

7. Senricii de paza si interventie in situatii deosebite
Activitatea de paza si interventie in situatii deosebite se va asigura de catre

ofertanti cu echipaje mobile (autoturisme) formate din personal calificat, care vor
interveni de urgenta in maximum 15 min. in mediul urban si 30 min in mediul rural



de la receptionarea apelului de solicitare emis de cat-re agentul de paza aflat in post.

8. NECESAR ORE DE PRESTARE REPARTIZATE PE OBIECTIVE:
A. PAZA UMANA
a) Sediul societatii - Galati. strada C. Brancoveanu nr. 2:
o 1 post fix, 24 124 ore
b) Uzina de Apa 2 - Galati. strada Stadionului nr.1:
o 2 posturi mobile, 24124 ore;
o 2 post frx, 24 f 24 ore;
cl Statii pompare rezervor Traian- Galati. Bdul. G. Cosbuc. incinta Transurb.
o 1 post fix/mobil, 24124 ore
dl r.s.P.1
o 1 post fix/mobil, 24124 ore
e) Statia INLET. strada Brailei nr. 221
o 3 posturi mobile,24l24 ore;

0 Statia de Epurare - Galati. strada Brailei nr. 221
o 2 posturi mobile,24l24 ore;
o 1 post fix,24124 ore;
g) Sediu Dep. Apa Canal Tecuci- str. 13 Septembrie nr. 5.
o 1 post paza fix, 8 oref zi lucratoare;

UUNNER rOtEI PP ORE DE PRESTARE/OBIECTIVE/ 365 ZILE: 115.88O
ORE

B. MONITORIZARE
a) Obiectiv Apa Canal SA Tecuci:

Ofertantii trebuie sa prezinte Aviz dispecerat de monitorizare a sistemelor de

alarmare emis de catre Inspectoratul General a Politiei Romane insotit de anexa 1

b) la regulamentul de functionare al dispeceratului avrzat, anexa din care rezulta
ca ofertantul detine echipaje de interventie situate in localitatile urbane din
judetul Galati, respectiv orasele Galati, Tecuci si Tg. Bujor si poate interveni la
tbiective in conformitate cu prevederile art.97 din HG. 301/2012,, Prestatorii
serviciilor de monitorizare si operatorii economici aLl obligatia de a asigura
interventia fara a depasi 15 minute in localitatile urbane, respectiv 30 minute in
localitatile rurale si de a lua, pana ia interventia organelor judiciare, primele
masuri necesare conservarii urmelor infractiunii si a mijloacelor materiale de

proba".

b)
cf
d)
ef

0
sl
hl
i)

i)

Obiectiv Apa Canal SA Cernicari Tecuci:
Obiectiv Casierie APa Canal SA Tg. Buior:
Obiectiv Apa Canal SA M398. Galati;
Obiectiv Apa Canal SA magazine M39. Galatil

Obiectiv Apa Canal SA, sediul Mazepa Galati;

Obiectiv Casierie Pechea.



9. NORME DE SECURTTATEA MUNCII, P.S.I. Sr PROTECTIA MEDIULUI
9. I Securitatea muncii:
9. 1. 1 . Personalul firmei prestatoare isi va desfasura activitatea in locatiile

solicitate in conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 319 l2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
- H.G. nr. 142512006 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 3L9l2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Instructiunilor specifice de protectia muncii IPSM 2OO7;
- H.G. nr. 109112006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de

munca;
9.1.2. Agentii de paza vor putea efectua serviciul de paza si protectie in obiectivele

administrate de catre Societatea APA CANAL SA Galati, exclusiv dupa ce si-au
insusit instructajul pe linia de protectia muncii si PSI;

9.1.3. Incepand cu prima zi de intrare in efectivitate a contractului, Iirma
prestatoare va asigura logistica necesara desfasurarii corespunzatoare a activitatii si
totodata, va asigura toate registrele prevazute de legislatie in vigoare;

9.1.4. Serviciul de paza se va desfasura conform Planului de Paza intocmit in
conformitate cu prevederile legale in mat.erie.

9.2 Prevenirea si stingerea incendiilor:
9.2.1. In timpul desfasurarii activitatii in incinta obiectivelor, personalul prestator

va respecta intocmai prevederile Legii nr. 3O7 12006 privind apararea impotriva
incendiilor.

9.2.2. Ordinul MAI 163/ 2OO7 etc.

10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI:
10.1 -Achizitorul se obliga sa plateasca pretul contractului, in termen de 30

de zlle de la data emiterii facturii si inregistrarii acestei la Societatea APA CANAL SA

Galati;
LO.2 - Achizitorul are dreptul de a opera oricand, prin reprezentatii sai

anume desemnati, controale inopinate, fara reprezentantul prestatorului;
1O.3 Achizitorul poate modifica oricand, functie de necesitatile sale,

structura intre posturi a agentilor de paza, rn caznl aparitiei unor modilicari care nu
au fost previzibile la data incheierii contractului.

11. Protectia mediului:
11.3.1 Personalul prestator, prin natura activitatii desfasurate, va manifesta o

deosebita atentie astfel incat sa se evite producerea oricaror evenimente care sa aiba
producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau
asupra starii de sanatate a personalului propriu al achizitorului;

1I.3.2 Vor fi respectate intocmai prevederile OUG nr. 19512005 privind
protectia mediului;
1i.3.3 Firma prestatoare va raspunde de eventualele impacturi negative asupra
mediului inconjurator, rezultate in urma activitatii sale.

12. PROPUNDEREA TEHNICA SI FINANCIARA
L2.L Oferta tehnica va contine descrierea detaliata a serviciilor ce urmeaza a

fi prestate si a personalului ce :rrrrreaza a fi alocat pentru efectuarea
prestatiilor.
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L2.2 Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii serviciilor cu
cerintele prevazute in prezentul Caiet de sarcini.

L2.3 Oferta va cuprinde in mod obligatoriu:
o lista cu dotarea tehnica necesara reahzarii serviciulur de paza a obiectivelor;
o tariful f ora de pazaf agent exprimat in lei fara TVA.

Conform legislatiei in vigoare posturile de paza se acopera cu un minim de 4,4
agenti securitate. Un post paza permanent: 24 ore x 30.42 zile (medie lunara
365z1le:12 luni: 30,42 ztlel:730 ore. 730 ore: 166,666 ore medie lunara
2018 conform Codul Muncii = 4,4 agenti/post paza permanent. Prin urmare
numarul necesar de atestate este de minim 61 agenti securitate.
Oferta depusa va avea o valabilitate de minimum 90 de zile.

Tarifele stabilite de ofertanti nu pot fi majorate ulterior depunerii ofertei si vor

fi valabile pe toata perioada de derulare a contractului.

AJUSTAREA PRETULU UNITAR/ORA DE PRESTARE PTETUI/OTA dC

prestare va ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului, conform
Legii nr.9912O16. Ajustarea se va face avand la baza modificarile legilative,
modificarile normelor tehnice sau pentru care au fost emise de catre

autoritatile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se

reflecta in cresterea/diminuarea costurilor de baza carora s-a fundamentat
pretul contractului.

13. DISPOZITII FINALE:
13.1 - Ofertantul declarat castigator se obliga sa respecte reglementarile in

privind plata salariilor catrevigoare in domeniul legislatiei muncii, inclusiv cele

angajati si a contributiilor aferente;
13.2 Prezentul caiet de sarcini face parte integranta

pentru elaborarea si prezentarea ofertei constituind ansamblul

Carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica;

13.3 - Cerintele din caietul de sarcini sunt considerate ca obligatorii si

minimale, sens in care orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai in

masura in care aceasta presupune asigurarea unui nivel cel putin egal, daca nu

superior cerintelor din caietul de sarcini.

SEF SERVICru

George

din documentatia
cerintelor pe baza
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