PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@yahoo.com; web:www.primariabuzias.ro
Nr.inreg. 14.727 din 20.12.2017
Aprobat Primar,
Ec. Mi
in
SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA D E /
“ SER VICII DE ELABORARE ANALIZA DE RISC LA SECURIT A T /F IZ IC A PENTR U
OBIECTIVELE APARTINAND UATBUZIAS
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de “
SERVICII DE ELABORARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA PENTRU
OBIECTIVELE APARTINAND UAT BUZIAS conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini
anexat acestei solicitări
Cod CPV: 71317000-3
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 50.000,00
Descrierea contractului:
SERVICII DE ELABORARE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE
FIZICA PENTRU OBIECTIVELE APARTINAND UAT BUZIAS
Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini, ataşat prezentului anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea tehnica, propunerea financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) documentele solicitate prin caietul de sarcini
nr.14.651/18.12.2017precum si identificarea poziţiei din SEAP privind furnizarea serviciilor care fac
obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA
conform cerinţelor caietului de sarcini.
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 27.12.2017 ora 12,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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ORAŞUL BUZIAS
PRIMĂRIA
SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA BUZIAS

APROB
PRIMAR ORAS BUZIAS
Ec Muntean¡¡i Sorin

C A I E T DE S A R C I N I

In co n fo rm ita te cu prevederile Legii nr. 333/2003 si a n o rm e lo r de aplicare
a acesteia ( H.G. nr. 301/2012 ), in stitu ţiile de stat, precum si alte organizaţii care
deţin bunuri si valori cu orice titlu, d enum ite de lege UNITATI, sunt obligate sa
asigure paza acestora.
Aceasta

prevedere

legala

se com plecteaza

cu

D ispoziţia

Instituţiei

Prefectului Judeţului Tim iş nr. 4331/21.02.2017, transm isa in baza p revederilor
a r t . l din Legea nr. 35/2007 ( actualizata ), conform careia, siguranţa in unităţile
de invatam ant dar si in alte instituţii publice, se realizează prin im plicarea
responsabilităţii au toritatii publice locale.
In sensul acesta, Prim aria oraşului Buzias, prin Serviciul Public de Politie
Locala, solicita realizarea unei evaluări de risc la securitate fizica pentru toate
obiectivele aflate in sfera de responsabilitate a Prim ăriei Buzias, conform anexei
la prezentul m aterial.
Scopul evaluării riscului la securitate fizica, ¡I reprezintă identificarea
riscurilor care

pot am eninţa

ob iectivele evaluate, analizarea

riscurilor si

stabilirea m asurilor care tre b u ie luate pentru a preîntâm pina m anifestarea
acestora si a evita apariţia de incidente de securitate sau, in cazul m aterializării
lor, dim inuarea e fe cte lo r produse.
Evaluarea de risc la securitate fizica este realizata de catre experţi abilitaţi,
inscrisi in registrul naţional al evalu atorilo r de risc la securitate fizica, care deţin
com petenta profesionala dobândita pentru ocupaţia de e valu ator de risc la
securitate fizica.

In prezent, datorita legislaţiei in vigoare, toate unităţile econom ice
indiferent de natura capitalului social, inclusiv m in isterele si celelalte organe de
specialitate ale ad m in istraţiei publice locale si centrale, regii autonom e, institute
de cercetare-dezvoltare,

instituţii de

invatam ant,

unitati sanitare

si alte

organizaţii care deţin bunuri sau valori cu orice titlu, sunt obligate sa asigure
protecţia acestora.
Paza si protecţia sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activitatile
desfăşurate in scopul asigurării siguranţei obiectivelor, b un u rilo r si valorilor
îm potriva oricăro r acţiuni ilicite care pot leza dreptul de p rop ietate si existenta
m ateriala a acestora, precum si in scopul protejării persoanelor îm potriva
oricăror acte ostile.
Astfel, activita tile ce tin de realizarea securităţii o b ie ctive lo r apartinand
a u to rita tilo r publice locale, cad in sarcina acestora, term en u l lim ita pana la care
este prevăzută obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizica, fiind data
de 1 iulie 2017, data care a fost prorogata pana la 01.06.2018.
M o d u l de asum are si im plem entare a m asurilor stab ilite prin analiza de
risc la securitate fizica se face prin con troale efctuate de către poliţiştii cu
atribuţii in d om eniul sistem elor de securitate.
Poliţiştii, jandarm ii, prim arul sau îm putern icitu l acestuia, sunt cei care trebuie
sa verifice daca u n ităţile respecta sau nu legea privind paza obiectivelor,
bunurilor, v a lo rilo r si protecţia persoanelor.
1. Obiectul caietului de sarcini
A ch iziţio nare servicii pentru realizarea an alizelor de risc la securitate fizica
pentru ob iectivele aflate in sfera de responsabilitate a Prim ăriei O raşului Buzias,
prezentate in anexa.
2. Descrierea activitatilor desfăşurate
întărirea gradului de siguranţa al u n ită ţilo r de invatam ant, sanitare, culturale,
sportive si de agrem ent de pe raza adm in istrativ - teritoriala a oraşului Buzias (
inclusiv lo ca lităţile Bacova si Silagiu ), prin extinderea sistem ului de supraveghere
video in spaţiul public si protejarea in cintelo r cu sistem e antiefractie si de
sem nalizare a stărilo r de pericol personal ori fo rţa re seifuri, este impusa de
necesitatea de prevenire a savarsirii de fapte ilicite de natura sa aduca atingere
persoanelor fizice, juridice, b un u rilo r si p ro p ie tatilo r publice.
Principalele etape in realizarea analizei de risc, sunt urm ătoarele:
a.) identificarea zo n e lo r de im pact, even im entele si cauzele riscului precum
si eventualele consecinţe ale acestuia;

b. ) definirea

p ara m etrilo r interni si externi care

pot genera

riscuri la

securitatea fizica a o b ie ctive lo r m enţionate;
c. ) tratarea riscului, prin alegerea celor mai potrivite opţiuni de elim inare a
riscurilor identificate;
d. ) întocm irea Raportului de evaluare si tratare a riscu rilor la securitate fizica.
3. Termen de livrare si execuţie
Livrarea R ap oartelor de analiza riscurilor la securitatea fizica pentru
obiectivele de interes public de pe raza ad m in istrativ-terito riala a oraşului
Buzias precum si recepţia acestora trebu ie fin alizate si predate pana la data
de 30.04.2018.
Im plem entarea

m asurilor cu caracter de o b ligativitate precum

si a

recom an d ărilor stab ilite de către evaluator, se vor realiza in term en de 60 zile
de la data recep tion arii rapo artelo r de analiza conform p re ve d erilo r H.G. nr.
301/2012.
4. Standarde, normative si alte prescripţii
A ctivităţile de evaluare a o b iectivelo r se vor realiza in con form itate si in
spiritul u rm ăto a re lo r reglem entari:
-

Legea nr. 333/2003 republicata privind paza ob iectivelor, bunurilor,
valo rilo r si protecţia persoanelor;

-

Hotararea

de Guvern

nr. 301/2012

pentru

aprobarea

norm elor

m eto do log ice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, v a lo rilo r si protecţia persoanelor;
-

Hotararea

G uvernului

com plectarea

H.G.

nr.

nr.

1002/2015

301/2012,

privind

pentru

m odificarea

aprobarea

si

norm elor

m eto do log ice de aplicare a Legii nr. 333/2003;
-

Instrucţiunile M.A.I. nr. 9/2012 privind m etodologia de efectuare a
analizei de risc la securitate fizica;

-

Legea nr. 35/2007 actualizata privind creşterea siguranţei in unităţile
de invatam ant.

5. Furnizorii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
O ferta tre b u ie sa cuprindă obligatoriu urm ătoarele docum ente:
-

Fisa de in form aţii generale ( denum ire evaluator- societate com erciala
sau P.F.A., sediul social - adresa, CUI, telefon, fax, e-mail, cont IBAN
Trezorerie, reprezentanţi legali, persoane de contact);

-

Certificat co n sta ta to r em is de O ficiul N ational al Registrului Com erţului
( valabil la data form u lă rii o f e r t e i) din care sa rezulte faptul ca obiectul
achiziţiei publice are corespondent in codurile CAEN din certificatul
con statator .D ocum entele se pot prezenta in oricare din form ele:
original, copie legalizata sau copie lizibila cu m enţiunea conform cu

originalul, sem nata si parafata;
-

D ocum ent ( licenţa, atestat, autorizaţie) em is de Inspectoratul General
al Politiei Rom ane ( valabil la data fo rm u lă rii ofertei ) prin care se
dovedeşte faptul ca ofertantu l este au torizat sa presteze serviciile care
fac obiectu l achiziţiei. D ocum entele se pot prezenta in oricare din
form ele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu m enţiunea

conform cu originalul, sem nata si parafata;
-

Declaraţie pe propria răspundere privind con d iţiile de munca si
protecţia m uncii, prin care ofertantul dovedeşte faptul ca la elaborarea
ofertei a tin u t cont de obligaţiile referito are la co n d iţiile de munca si
protecţia m uncii care sunt in vigoare la nivel n a ţio n a l, precum si ca le
va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Inform aţii detaliate
privind reg lem en tările care sunt in vigoare la nivel naţional si se refera
la con d iţiile de munca si protecţia m uncii, securităţii si sanatatii in
munca

se

pot

obţine

de

la

Inspecţia

M u n cii

http;//w w w . inspectm un.ro).
6. Suma estimata pentru aceasta achiziţie este 50.000 Ron ( fara TVA).
7. Ataşat la prezentul material se gaseste anexa cu obiectivele de interes
public situate pe raza administrativ - teritoriala a oraşului Buzias care
necesita a fi evaluate din punct de vedere al securităţii fizice.
NOTA SPECIALA:
O fertantul are obligaţia vizitării o b ie ctive lo r pentru o estim are cat
mai corecta si mai precisa a p articu larită ţilo r din teren, in scopul
identificării exacte a vu ln e ra b ilită ţilo r interne si a a m e n in ţă rilo r externe.
Caracteristicile tehnice si fu ncţion ale specificate la nivelul caietului
de sarcini sunt m inim ale si obligatorii. Se va specifica term enul de
valabilitate a ofertei.

SEF SERVICIU PUBLIC DE PO
COL. (R.) Jr. Dumbrava Adfri

DCALA

(

A N E X A NR. 1

1. Sediul prim ăriei Oraş B u z ia s - s t r . Principala nr.16
2. Clădire Evidenta P ersoan elo r si sediul Politiei Locale Buzias - str. 6 M artie
nr.2
3. Sediul Serviciu Taxe si Im pozite Buzias - str. Principala nr.31
4. Clădire si incinta Sere Buzias - str. Prim ăverii nr. 37
5. Şcoala G enerala Buzias - str. R epublicii nr. 4
6. Liceul Buzias - str. Principala nr. 19 A
7. G rădin iţă cu program prelungit B u z ia s - s tr . A vram lancu nr. 30
8. Spital Buzias - str. Spitalului nr. 4-6
9. Sala de Sport Buzias - str. Principala nr. 10 H
10. Casa de Cultura Buzias - str. Principala nr. 10
11. B iblioteca B u z ia s - s t r . Principala nr. 10
12.Stadion Fotbal B u z ia s - s t r . M .Em inescu
13. Piaţa A g roa lim e n ta ra Buzias - str. Bisericii nr. 1
14. Şcoala G enerala Bacova
15. Căm in Cultural Bacova
16. Şcoala G enerala Silagiu - 2 clădiri
17. Căm in C ultural Silagiu

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
1. Subsem natul______________________________________________ , reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofertantului___________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget;Col(r) Jr. Dumbrava Adrian- sef serviciu politie locala; Mirza Cristina
Mihaela- inspector achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsem natul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a).................................................în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. :constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnătură autorizată)

