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I.I Obiectul servi
'gmor executării Nervitiilur dc
&upl'aveghcrc. cnnlrolacce, şi menlenunţă v. …. cu circ
lînclliscedcserveşm
Muzeul vitiorlal ul Satului „Dimitrie Gl.—ti“.
in perioada (”ianuarie-31
decelullrie 2018,
LL De
DI ll TEHVK' , MINIMF DBLK'ATORII

IPORTANTA ŞI CAR,—\(ÎTERIS'I'ICILE OBIECTIVELOR
Obiectivul esle silual pe Soseaua Kiseleff
„28-30, intr'o …… de
veni Iucaliiă lin apr.…iurca ra…-lui Hemlmll.Arcullll deparcuri si
sp
Triumf,
I
leţci Prem
„

lime

Obiectivul reprezintă una din i… ţil'lc cuhllmle
impurlimle zllc Român
formam din mnntlmenic dc arhitectii
populară, obiecte de clnografle şl artă
populari, Muzeul :lre „ cxplviţif' cun: cuprinde 47 gospodăl
noştipmse dc
mumu, 4 biserici vechi de lemn şi 29 instalaţii Ichm'c În
… sunt expus-: ca
illvcnmr: originale 118510 18000 de oliiccre
etnogranuu şi de artă populalâ de o
valoare lim'llmcnlară şi anima majoră, Materialşlc
muzeului „mt grupate în
complcxc de locuinţe: uri complexe. (Pliniu: şi ntclicrt:
lnrşleşugălcşli „pumnalul
unei clapa isloricc diferite. spccil'loc secolelor XVII * xx. (îl»<podallllc
ssierţiunak
\llm const… ţll autcnlice din lemn. piatră şi lui care fac
parte din lmlnnlonilli
ctllntml naţional. dcmonutte şi rccnn—(ruile idcnlic in
muzcll cu respectarea tehnicilot
locale. grupate pe terenul …umlui după \'cc
irilc tori…rtilor de origine,. prin
Aceasta sunt uvidellţiate şi \ralorizalc culnlml spCClllcl
li—
cmugmlîce rogiollulc din:

'lratuilvania. Oltenia, Muntenia. Velde… şi
Dohrngeil, determinate de eentliliile
economice, istun'ce, politice şi culturale diferite de cxism
regiuni.

u „

populaţiei

Dispunciea obiectivului

ace…—r

într».— zonă l'eialiv
Împădurhă şl existenţa t rişului
arhnl'elului de mici dimensruni ln li…
eepaeilur, îngreunează vi/ihilitatca şi
ei-eeztzir condiţii Favorabile: de
d
:;
penernue
eptizitivului de pază către interior.
Poliţia şi vecinătăţiiie Dbicclivllhli favorizează ee 'uni
împotriva lui, cele mai
iuluerenile diteel sunt Poma“vliuriţa",
de
„mn
etuuacr eu Tcauul de Vară
punctele cele met \'lllncmbile şi Aleea “Intrarea
Româneşti“ şi pumn de ACCES pe
aceasta eu un grad ulticicnt de mare tie vtllnemntlimie
În imediata vecinătate: u
Muzeului 9c află Pnlerul “lliisnhcta”
dinre netului
rege al Rumaniei MlhAi . epurat de Serviciul de Protecţie şi Pază. rcş
Perimetrul Viuzeuiui este tie ap…ximatir 1 km„
eeea ce nu permite acnperirca
lui cu pen—anal ele DilZZL În
mare masură sistcmui cu pată umană elle complet… de
.cisrentul video tub l'vCI si cele
mulcfracţie şi de incendiu.
Un rice major il mprczinla cnverul de
nume useate, tlult—rita gnulului ridica!
dc combustie şi uşurinţa aprinderii.
taie in comuniune c\l …arenelul lemn… existent.
pul genera şi întreţine incendii . practic
pe …… supml'liţn muzeului.

şi

l

&

de mentiuni pumni operatorii urlet» ezlc urlzluirirlll
? negre… „pe…… vlden.
permuneme 14 …e
,
11031 iL“ll'l;Ciét-i …:eine detlcleciie.
suprilw'ghct': titi… …un-l ……

|\JL'P'371UJI
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:; rut—

Operatorii video supraveghcază mnelc şi .\patiile
acoperim/pion. ele de eistetnele
tehnice existente şi cele de TV în vederea sexi/ării
diserepanrelor dintre parametrii
stării normale şi cei ai stării curente indicau de
uchipumcnlcir tehnic:: ins'mlatc în
cadru] locaţiei.
Sistemu] video cxislcnl este compus din 107
camere Fix:. 5 camere mobiic, 20
camere \'ÎdCO pentru zonet Suri. I2. un sistem de cm'ltrol acne-i
(illr'nlcllcli) aflat la
curplll C SI CIJtiirii lviuliiiunerinnale.
Suprafaţa inu/eului sa extins cu 3.5 lia şi in pcrmectivă 5-a cxlins sistcmui
video
pentru acoperirea acesteia.
Cerinţe obligatorii impuw pentru aunitatea tie Sllpz'mlîghch cu… cui—„…i
ar»… , ce lrcbuiesc indeplinire ue cinte participanţii la

pniccdllră

, ui'ermniii trebuie să fie autorizaţi petllnl efectuatea \crviciilol de
\llpravcgherc
conform eclelo. nomleuive in vignureieenmcal de absolvire
diSpeCel' ccnlru rie
alarmă) şi cetiineut tie absulvl're tehnician \istemc tie nkit'rţiu,
»…th

\uplavwhcft

CDllil'm ZILCCH

ni'enanţli

-

mr pre/eure licenţă de i'iiaqiorirrr emna

rir.333 zum, cc …
-

ii

depun în copie legalizată, C.U.l-

în ce…liriile Legii

micrrzinlii lrcbtn'c să respect: condiţiile
ce tirhuie îndeplinite pentru
pam

ubieeiirelur, bunurilor. vulnrilor

uniri/2003;

„i

promeliu persoanelor ptcvămtc Îtl legea

prestatorul cstc: obligat să tie dOl'di conform an,-1246 din
Legea mAh/20034
cu umili/narcis:
-

,

uniforma de serviciu pentru opera…ri \'idco.
eu insemnele dc laemliicare
pcrsonnlillui,

,

:;

mijloace ile comunicare p=nlru asigunlren lcgălnrilm inm:
postniir ieiefon
mobil ai slalii radiiireccpiie.

,
,

prestatorul trebuie.

prezinie poliţă privind asigurarea bunurilnh
Prestulnml trebuie sa asigure suprareglierea ui-ieaiviiliii
.

Con
1) Situaţia

„ir parllulpfire

personală a operau—rilor ecoul—mici. incl…ir cerinţele relei-imam la
inscriere;. în rcnglrul comerţului
… ai pmi'esiei.
a) Situatia personală a candidatului sau “ler!—minim:
' Ofcnanlii, nu trebuie sa se regihenscz in xiiuariilc prcvlmlte la arl.164. 105. 167
din Legea NDS/2016.
Modalitatea prin cara punte & dcinnnsrmta îndeplinirea
ccrlntei: Sc \'ur cnmpluta
declaratii privind neincadrarea in \iluatiili:
pmvlmlte la art. 1644 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016.
' Ccniiicule constatalnare privi…l lipsa dami iirr RESTAN ] iî cu privire la
plnla
impozitclnr. luxe-lor e… il eenuiiiuiiilor la bugeliri general cnnsnlidat
n…gri local.
buget (1: sin! ele.) la momentul pre/enim“
' cazierul judiciar al membrilor organului de adnlini'itmnev dc cundncerc
sau dr
Allpmvcghcm ai respecti …liii apei—aiirr eeonemic. iar a celor ce au
puiere de
reprezentare. de decizie \in! de centrul in cadrul aces—lul săi cu… vc7i|ltn din
certificatul constatator cmi\ de ONRC lactul conslilniiv;
- dupa caz tlncnmentc
prin care se (lemlmstreiiza faptul ca operatorul economic
beneficia
de
poate
derogarilr prevazuti: 1.4 art. 166 zilin. (2 . ani l67 Blitl.(2),£1r1 171
din Legea 9Xl'lll16 privind achizi ilc publice:
prezentarea nei-laiarici pe propria raspundere privind neincadrarea iri prevederile
rc
mare la unni1ictul de interese din Lege:-a nr 08/2010. IES'pCCÎiV an. 59760.
I

Î

DATORII“ SPECIALF

: Pe lângă îndmol' 'llc
speciiîcc ce ţin de procedurile de
sirprnreglicre. liperamruiui videa ii revin şi unuiirunrr-lc
legale de „… lw liri
sediului multifuncţional şi obiectivului
.
. se subordnnenzs „mijlocii reprezentanţilor beucliciurului
pt care ii
informcii/ă pen…-nem dcwre aclivimlca şi
situaţia iiiu obieu
şi de\|1r€ oliuc
cveliinlcnl prod… mceptal prin siswnele lchnlc
ia În primim Ill intrare::l in serviciu
şi predă ia i:,»l'rea dlll serviciu mare
…ulerinlclc. aparatura. ducumunreic
bllnurii: exiştcnlc conform proc—Exim“—
wrhaie şi opweiol' illlncmitc ni rezolvă male Iitigilr
ce apar; dacă suni prolilcllll: nu
schimbă vechii disp…ri şi sol…m
prezenţi! şefului de obiectiv;
. aniiciiă de la npelamrul dispecer care pradă serviciui
linie cu nn" il'c la:
'» principulele ncţluuiiewuirueme
1…»
cari: u avut
anterior, %: află În plină
desiăşuml . ori umlcază .… se chlÎignm'e;
» dişpQ/iţilie comm—umorului Operativ;
“» locul unde
sc anii echipajcic de intervenţie şi cumpllllcrca
acestora,
» nricc ailc dale uimire locaţii, dispozitive lehuicc.
mile acopenlo em.
. revede: :ltribuţiil: ue sclvlulu şi pc cele privind pmiedia muncii şi de apărare
impotriva incendiiinr.
- mmplelcilză. cu male datele:
nei-esachumalul operaliv;
rurepiimieu/s şi tlallsmile scnlmllelc de lars plimil: de la dr.-rem
sprc
sir-uciurile organizau—rio: ale: dispozitivului:
- asiguri! protccţla sediului prin miJliaCeic [clinice
de „uprnveglu—rc \i,
uiimpicmcnlm, prin uimervarc dirccl .
. unuirolca ; ucresul in clădiri şi ia în evidenţă male prl'sozlnclc uim? nu
aprobare să intre in afara orelor de program si llmlărt'şte
cu muncii să nu pluîe cu
bunuri;

'
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(ILAUZE SPECIALE
-
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»

Părţile se obligă a pâsrrczc wcreml infnmliiţ lol cc l'a/„' obiectul
contractului. cât şi
iczullaleior şi innuui in care au rusi obţin… … prelucram,
liuiruiren opcralnriiol' \'idmi …» linia pmlm ei muncii .şi PSI
sc ra …iim dc căir:

prcnlulnr,
. Secuii/unea dc re ofcnani a mneIOl cu…idemre vulilcmbiie.
_ Beneficiarii], prin
pene… unui…- desc—numit:. are drept de …imi ampla modului
de îndeplinire a obligaţiilor contractuale de cătn:
prcmuor,

Pcntm \crvice …aiuremmga la sialcmul de supraveghere eu eircuir Închia
în incintă
clădii' … asuma… răspundclii pe…… cxecuiurea acestui
prestaţii la sediu] MNS
no din Bucuresti. s…. Kisclcffnr. 28—30 see…r 17
_

A, Prunlriri/e (Ie servicirypmdme

Servicii de maintenamâ prevennvă
:> Lucră de Verificări generale a eehipamenieinr aflate in proprietatea
:

neneficiarului
… V riîicarca recordurilor apumielor
;

© Curăţurea

şi ::L'mşeimtca
şi într ţinerea părţilnr componente:

:> Vci'iliwren racorduriior eieciiiee

Programarea
1
Beneficiarul…

şinmemirea

şi

aummm;

;

sora… echipameriieirir

În confurmimle cu eerimeie

:

……

…… tehnic, după maare vizită, privind smrw
instalaţiiliw şi lransnlilcrea (“ătl'c departamentul iei…ie aI Bcnciiuiamlui
.
Refacerea rcglujelor când cele eazui
în genemi. ri…ieriiiieie „ce—…re acestor lucrări n-ebuie
să ne incinse În
preţui „rerum/„nimeri de măsură (per buc.. …p, ml etc.] *
\r exceptia
anumii: lucrări cam al! pnnicularilîţi;

a

:

4

Servicii de mainlcnanţă colectivă :
Verificarea şi reglajul iri r……merrii
lnlucuirea picseinr de schimb.

a

4

&

echipamentelor:

intcrvenţic de urgcnr

:.»Rciriedierea

deii—„eţiimiloi—
iri
spontane
npamtc
exploauree
echipa…eriieinr in urii… sesizării in ,\crlS (e-inşiil.fax,eic) tăcute dr:
reprezcnraniii neneiiciamim;

% VOTA/OBSERVA U/PARTICULARI'I'A I I'
- În 95% din cazuri lucririle necesare de el'ecmat se execută numai în condiţii
normale * în îimgul grogramului normal de hlcrll fără a nl'ecm persoualul
şi

mi» … MNS

! Prcslulnrui trebuie

DG :

aibă disponibilitatea: de & răspund:
' iar solicimrilur
rcprwcmimţilmMNS na (de exe…piu: lucrări dcrcparaţi in regim dc nrgenţl!
ÎII um… unor inundaţii
zic.);
- Preslatonul … acorda o atenţie deosebim, ade—c…… 'peciiicului aclivilâlii MNS
DG. pclilmilSigllral'Ca pnil: iicaselonanexclnr gospodăreşti.cc.iii smmtdc
monumeni. Furnizorii vor axiguril cumţama exemplu… a locului i…ereenriei şi va
asigura dcgeiereii şi Imnsponul deşeurilor in afara „……iiui.
.

.

Preslamrul va asigura „…i…ea mobilierului
pentru :fectuama
repoziiiiinn acest mobilier ia [elminarea ace…— r lucrări
.

,

I'nndclc eiireiii d: selecţie
Preţ — 70%

hiei—arii… şi

vor

i—remmţi:

l'xpei—ienia în mentenanp disponiliveloi
de s\lplavcgherc şi ailm'marr
institutii cmc dcţin bunuri de patrimoniu
* 10%, măr—uram în luni.
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