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Beta Security
Oferta Tehnica:
Ca urmare a solicitarii Dvs., va facem cunoscuta
oferta noastra de prestari servicii:
1. Servicii de paza cu personal uman, compus din
10 agenti de securitate, din care 3 sunt calificati
si 7 in curs de calificare, program de lucru
12/24/12/48 pentru posturile permanente si 12/36
pentru posturile temporare. Tarif orar: 9,50 M/h.
Pretul nu contine TVA
2. Servicii instalare sistem detectie antiefractie,
compus din 6 detectori PIR, centrala de
alarmare, tastatura, sirena de exterior.
Echipamentele vor fi livrate si instalate in termen
de 15 zile de la data semnarii contractului.
Mentenanta acestora poate fi asigurata contra
cost. Pret echipament: 1000 M + TVA
3. Servicii monitorizare video, abonament in valoare
de 100 M/luna + TVA
4. Sef obiectiv dedicat partial, cu program de 2
ore/zi, tarif 12 M/h
5. Pretul este calculat pentru o durata a contractului
de minim 12 luni;
6. Agentii vor fi dotati cu uniforma de lucru, mijloace
de paza (tonfa si spray iritant lacrimogen)

Gama Protect
Oferta Tehnica:
Ca urmare a solicitarii Dvs., va facem cunoscuta oferta
noastra de prestari servicii:
1. Servicii de paza cu personal uman, compus din 10
agenti de securitate, din care 8 sunt calificati si 2 in
curs de calificare, program de lucru 12/24/12/48
pentru posturile permanente si 12/36 pentru
posturile temporare. Tarif orar: 10 M/h. Pretul nu
contine TVA
2. Servicii instalare sistem detectie antiefractie, compus
din 8 detectori PIR, centrala de alarmare, tastatura,
sirena de exterior. Echipamentele sunt disponibile in
stoc si vor fi instalate in termen de 2 zile de la data
semnarii contractului. Mentenanta acestora este
asigurata gratuit timp de 1 an. Pret echipament:
2000 M + TVA
3. Servicii monitorizare video, serviciu gratuit pe toata
durata contractului
4. Sef obiectiv dedicat, cu program de 8 ore/zi, cu
exceptia zilelor de odihna prevazute in lege si a
sarbatorilor legale, tarif 15 M/h
5. Durata contract: 24 luni, cu posibilitate de prelungire
6. Agentii vor fi dotati cu uniforma de lucru, mijloace de
paza (tonfa si spray iritant lacrimogen), mijloace de
comunicare: telefoane mobile cu acces restrictionat

Beta Security
prezentare:
Societatea a fost infiintata in anul 2014 si
are experienta in domeniul securitatii
private de 2 ani. Am derulat servicii de
paza pentru societatea XYZ.
Personalul de securitate este angajat in
conditiile legii. Toti angajatii nostri sunt
calificati sau in curs de calificare. In
timpul serviciului ei beneficiaza atat de
echipamente de lucru cat si de mijloace
de paza. La angajare intreg personalul
este instruit. De asemenea, ei sunt
controlati periodic
Angajarea se produce pe baza de CIM,
angajatii beneficiind lunar de plata
salariului. Politica firmei este de a oferi
partenerilor nostri cele mai bune
servicii la cele mai avantajoase preturi.

Gama Protect
prezentare:

Societatea a fost infiintata in anul 2010 si are experienta in domeniul
securitatii private de 6 ani. Printre clientii nostri cu obiecte de
activitate similare se ragasesc unitatile X (3 ani) si Y (2 ani).
Personalul nostru este recrutat cu multa atentie, iar ca si conditie de
angajare, dincolo de cele prevazute de textul legii, este
absolvirea testarilor psihometrice. Agentii de securitate sunt
autorizati si bine instruiti. Ei beneficiaza de un program de
instruire continua, anual, derulat prin Formator autorizat. La
luarea in primire a serviciului ei sunt instruiti si controlati atat
din punct de vedere al consemnelor uzuale cat si al cunoasterii si
respectarii normelor SSM. La fel, sefii de obiective sunt numiti in
functii numai in urma absolvirii cursului de specialitate.
Angajatii nostri sunt incadrati cu contracte individuale de munca pe
perioada nedeterminata si cu timp de lucru integral. Plata
angajatilor se efectueaza pe statul de plata. Societatea noastra
are o activitate profitabila iar in acest sens va putem pune la
dispozitie Bilantul contabil si ultima Balanta de verificare.
Societatea este certificata SR EN ISO9001. Acordam multa atentie
calitatii proceselor derulate in cadrul societatii si avem puse la
punct programe care urmaresc in detaliu activitatile pe care le
desfasuram.
In ultimii 3 ani nu au fost inregistrate accidente de munca. Toti
angajatii societatii beneficiaza de Polite de asigurare in caz de
accidente.
Putem asigura consultanta in vederea intocmirii Planului de paza prin
evaluatori de risc autorizati. Societatea a fost angrenata in
actiuni de combatere a criminalitatii in spatiul public in baza unor
Protocoale incheiate cu organele de politie.

Instrumente de Lucru – Folosirea Grilei de
Evaluare in alegerea furnizorului cu cea mai
avantajoasa oferta economica


Instrumentele creaza un cadru de lucru uşor de folosit pentru:
◦ Flexibilitate in definire a criteriilor calităţii care au relevanţă
particulară pentru achizitor şi pentru serviciile de securitate
privată care urmează a fi furnizaté;
◦ Permite alocarea de valori/scoruri unor criterii diferite de importanţă
pentru cumpărător.
◦ Grilele de evaluare permit aplicarea de ponderi conform estimării
proprii a cumpărătorului. Prin urmare, cumpărătorul poate stabili o
balanţa specifica între elementele de calitate şi preţ.
◦ Se inlesneste astfel selectarea companiilor de securitate privată
care ofera valoarea cea mai bună, în care contractul atribuit reflectă
criteriile calităţii alocate iniţial de către cumpărător ofertei specifice.
FEDERATIA SERVICIILOR DE
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