
Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuresti
Tellfax:02113263220

Referat de necesitate

Initiali x
Revizuitl
Numlrul revizuirii

B. Fundamentarea necesitl[ii
o. De ce urnteazd sd se achizitioneze serviciul descris ca necesitate?

Persoanu de contact din compartimentul de specialilate
beneficiar al achiziliei din codrul autoritdliicontroclante
pentru acest Referat de necesitate

Nume si Prenume: Andreescu Camelia
Functia: Responsabil cu achizitiile
Telefon:02 1/3 263220

iile incluse in Referatul de necesitate sunt destinate:
Planificlrii portofoliului de procese de achizi{ii publice pentru anul 2019 ;i elaborlrii Strategiei Anuale de
Achizitie Publicl

x

Planificirii unui proces de achizi(ie publici Ei elaboririi Strategiei de contractare;i a Documenta{iei de
atribuire
Forma documentului:

Nr.
rev.

Tipul
revizuirii

Data
realizlrii
revizuirii

Capitolutr
revizuit

Motivul
revizuirii

Persoana
care

realizeazi
revizuirea

Persoana
care

aprobi
revizuirea

Semnltura
persoanei

care
aprobl

revizuirea

Data
aproblrii
revizuirii

Nr.
revizui

rii

ex:
modificare
oddugare
eliminare

completare
sa

zz-ll-aa

numele
campartimen

tul
funclio

numele

funclia
zz-ll-aa

Referatul de necesitate
Are atasat: x
Documente atafate Caietul de sarcini

Legea 333 I 2003 privind paza obiectivelor, bunuril or, valorilor
qi proteclia persoanelor, republicatd cu modificdrile gi

completdrile ulterioare

Caietul de sarcini, care in opinia
compartimentului ce emite Referatul de necesitate

poate fi inclus ca atare in Documentafia de atribuire x
necesiti completlri, revizuiri, actualizlri s.a. Nu este cazul

Documentul descriptiv, care in opinia
compartimentului ce emite Referatul de necesitate

poate fi inclus ca atare in Documentatia de atribuire x
necesitd comDl eteri, revizuiri. actu al izdri s.a. Nu este cazul

Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrdrile, serviciile sau produsele, care fac obiectul achiziliei"
gi care trebuie incluse in Caietul de sarcini/Documenta{ia descriptivd pentru realizarea achiziliei

Nu este cazul

A. Descrierea serviciilor care urmeazl sI fie ach te

trntroduce{i achizi{ia care face
obiectul acestui Referat de necesitate

Servicii.
Servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta

Precizafi destina{ia achizi{iei prin
care urmeazl a fi satisflcuti
necesitatea

Selectali, dupd caz, fie:
- realizareo unui interes public
sau
- asigurarea funcliondrii aulotitdlii conttoclanle, tn vedereo tndeplinirii
misiunii/obiectivelar pentru core acessta a fost infiinlatd
Realizarea unui interes public
Asigurarea func{ionirii autoritE(ii contractante, in vederea indeplinirii
misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost infiin(atI

x



Serviciul de pazd umanl gi serviciile medicale de urgen!6 se adreseazi in special obiectivelor care, datoriti
specificului de activitate, necesiti supravegherea spaliului exterior qi interior al amplasamentului, locuri cu risc de

producere a actelor de violenld sau de tulburare a liniqtii qi ordinii publice, etc. qi care necesiti prezenta umani pentru

luarea rapidd a deciziilor in caz de fo4e majora.
b.

DA
c.

Toate celelalte posibilildli de a salisface nevoia aufost evaluate Si analizate?

Ce factor inleresal (persoand) susline cd este nevoie de acesl serviciu?
Scoala Gimnaziala Nr. 8l reprezentate de ciLtre Badea Gheorghita, cu funclia de Director, elevii, personalul

didactic Ei auxiliar.
d. Care esle motivaliafaptului pentru care se considerd cd aceastd nevoie este o necesitale?

Asigurarea securitalii pregcolarilor/elevilor qi a personalului didactic din unitl1ile de inv6![mdnt, este gi va

rdmine o prioritate, iar prin achizilionarea acestui pachet de siguranli acest scop va fi indeplinit.
C. Contribu{ia satisfacerii necesitilii la indeplinirea obiectivelor autoritl{ii contractante sau Ia

rea acesteia
Necesitatea identifi cati Asigurarea siguranlei bunurilor gi persoanelor din Scoala Gimnaziala Nr. 81, Str. Nerva

Traian Nr. 33 Sectorul 3, Bucure ti
ObiectivuU obiectivele
autoritl{ii contractante
la care contribuie
satisfacerea necesitltii $i
cum se realizeazd

Asigurarea securitilii bunurilor 5i persoanelor din unilatea de invilimdnt, in actualul climat
de creqtere a infraclionalitilii, asigurarea serviciilor medicale in cazurile de urgen!6

Obiectivul iobiectivele
proiectului la
indeplinirea clruia/
cirora contribuie
satisfacerea necesitS{ii qi

legitura cu activitatea
autoriti{ii contractante

Respectarea prevederil or:

a prevederilor referitoare 1a atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice

contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale qi a contractelor de concesiune

de lucrdri qi concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea Ei funlionarea Consiliului
Nalional de Solulionare a Contestaliilor

Obiectivul/obiectivele
din strategia
loca lI/regiona II/nation al
i la a clrei realizare
contribuie satisfacerea
necesitS{ii

STRATEGIE LOCALA
Menlinerea ordinii publice reprezinti ansamblul misurilor, activitelilor Ei acliunilor
organizate gi desligurate cotidian de citre fo4ele de ordine gi sigurantd public5,, pentru

funcJionarea normali a instituliilor statului, protejarea gi respectarea drepturilor fundamentale

ale cetdlenilor, a normelor de conduitd civic6,, regulilor de convieluire sociali, a celorlalte

valori supreme, precum gi a alutului public gi privat.

Asigurarea ordinii publice cuprinde misurile ce se intreprind pentru respectarea legalitilii,
prevenirea gi descurajarea unor acliuni carevizeazdtulburiri sociale sau manifestdri de

violenJi.
STRATEGIE NATIONAL,I
Rom6nia, ca parte a spaliului de securitate oferit de apartenenla sa la NATO qi UE, i9i

exerciti rolul activ in promovarea politicilor qi mecanismelor de edificare a noii arhitecturi de

securitate, implic6nd atdt voinli qi consens politic, resurse economice gi tehnologice, idei qi

solulii privind predictibilitatea evolutiilor in domeniile securitetii intemationale gi nationale gi

ordinii de drept. c6t qi modalitili concrete de realizare a obiectivelor.

L Sistemul de ordine publicd rom6nesc a cunoscut, in ultimii ani, importante transformiri,

I circumscrise procesului de tranzi{ie c6tre o societate democraticd, in care statul de drept,

I drepturile $i libenaile cetileanului sunt garantate. Mai mult, procesele interna{ionale, precum

I institutionalizarea politicd Ei financiari a Uniunii Europene gi globalizarea, au favorizat

I migcarea, farA precedent, a oamenilor, a fluxurilor financiare, a comerlului qi a informaliei,

I determinind. pe l6ngi imensele beneficii, gi aparilia qi dezvoltarea a numeroase ameninliri

I clasice sau asimetrice la adresa ordinii de drept interna{ionale qi nalionale Ei la adresa pdcii,

I slabilitatii gi drepturilor universale ale omului.
lPrioriteti:t,
I l.imbunalalirea sigurantei cetileanului;

| 2. asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri;

| 3. reducerea impactului criminalitalii organizate, transfrontaliere $i terorismului;

| 4. consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publicd Ei situaliilor de urgen{i;

| 5. imbun6titirea calitelii serviciilor publice in domeniu;

Beneficii care urmeazl a r paza qi securitatea obiectivului, a cadrelor didactice, nedidacllce Ei auxiliare, p



fi ob(inute dupl
satisfacerea necesitltii
sau problemele care vor
fi rezolvate dupl
satisfacerea necesiti(ii
ca urmare a atingerii
obiectivelor propuse

a

3

elevilor
un climat de ordine gi liniqte in cadrul obiectivului propice deslEuririi activiteUlor
didactice
paza proprietilii impotriva accesului neautorizat sau ocupirii abuzive
paza proprietilii impotriva furturilor, a distrugerilor, precum qi a altor acliuni produc6toare
de pagube materiale
detectarea substanlelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice naturd care pot
provoca o pagubi
paza proprietSlii intelectuale
elaborarea de proceduri de protec{ie fi pazl specifice fiecirui obiectiv in parte
asigurarea unui program de prevenire gi combatere a poten{ialelor riscuri de accidente
(prim ajutor), comitere de infracfiuni, acte de violenli, etc.
furnizarea c[tre beneficiar a informaliilor legate de incidentele apirute in timpul activitalii
de

a

a

a

D. Justificarea alegerii modalitl(ii de satisfacerea necesitllii
Asiguririi securitalii bunurilor qi persoanelor din unitatea de invitim6nt. in actualul climat de crestere a
infraclionalitdlii, se impun mdsuri de cregtere a siguranlei prin angajarea unor profesioniEti pentru a face fa{i oricdrei
situalii.

Prestarea serviciilor de pazd se va face cu agenli instruili qi atestaJi, in conformitate cu prevederile Legii nr.
33312003 cu modificdrile gi completdrile ulterioare si HG nr. 3O1l 2Ol2 cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

E. Necesitatea in contextul legisla{iei in achizi(ii publice
3. Pentru necesitatea identificatl sub forma serviciilor, unde op{iunea pentru satisfacerea acestora este

F. Valoarea estimatl a serviciilor care urmeazl si fie achizi(ionate
Conform notei de estimare: 135.054,00 lei lbrd TVA pentru 8luni in anul 2019 cu posibilitatea prelungirii
perioadei cu 4 luni in anul 2020 conform prevederilor art. 165 alin. (1) din HG 39512016, cu modificirile gi

completirile ulterioare, conform legislatiei in vigoare in limitele fondurilor bugetare.
3. Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazl sI fie atribuit:

G Calend

de servicii:
Descrierea obiectului contractului qi

precizarea rezultatelor serviciilor la sf0rgitul
contractului

Servicii de paz4 monitorizare, interventie si servicii medicale de
urgenta la Scoala Gimnaziala Nr. 81, Str. Nerva Traian Nr. 33,
Sectorul 3, Bucuregti

Cod CPV pentru descrierea obiectului
contractului

79713000-5 Servicii d,epaza (Rev. 2)
85 143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2)

Cantitatea qi unitatea de mlsuri
corespunzitoare

Posturi: 3 posturi 8 ore luni-vineri; I post 12 ore luni-vineri

Pentru anul 2019
Mai-Decembrie: 110 zile,3960 ore;

Pentru anul 2020
Ianuarie-Aprihe: 7 3 ztle, 2628 or e

Estimarea pentru anul 201 9 este calculati pentru un numir de 1 I 0
2i1e,3960 ore, cu posibilitatea prelungirii cu un numdr de 73 zile,
2628 ore pentru anul 2020 conform legislatiei in vigoare in
limitele fondurilor bugetare.

Valoarea estimatl a serviciilor
care urmeazl sI fie achizi{ionate
de pe pia{i ;i care reprezintS, ca
atare, obiectul contractului
achizi{ie de servicii

Achizilia se incadreazd in Programul Anual pe anul 201 9;
Capitol bugetar: 20.01.30
Valoarea estimati pentru anul 2019 este de: 81.180,00 lei fere T.V.A., la care se
adaugi T.V.A. in valoare de 15.424,20 lei, rezultdnd o valoare totali de 96.604,20
lei inclusiv T.V.A. (pentru un tarif unitar orar de 20,50 lei fara TVA), cu
posibilitatea suplimentirii valorii contractului cu suma de 64.1 10,06 lei cu TVA,
prin act adilional, pentru inceputul anului 2020 (ianuarie-aprilie) p6ni la adoprarea
bugetului Ei finalizarea unei noi proceduri de atribuire.

Documentele suport/informa{iile
care &u fost consultate/utilizate la
stabilirea valorii estimate

-Cercetare de piata
-Bazi istorici
-Interogare catalog SEAP

arul de achizi in vederea satisfacerii II
Perioada estimatl pentru: luna, anul luna, anul luna. anul luna, anul luna, anul
Semnarea contractului/semnarea acordului -
cadru

Aprilie 2019



Semnarea primului contract subsecvent (doar
pentru acord - cadru)
Finalizarea implementlrii contractului
(finalizarea prestlrii serviciilor)

31.12.2020

Realizarea evalulrii indeplinirii obliga(iilor
contractuale de cltre contractor

Lunar

Realizarea evalulrii modului in care se vor
materializa beneficiile planificate, Ia finalizarea
contractului/acordului cadru

au lost avute in vedere Ia stabil rea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste
Perioada estimati pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Semnarea contractuluilsemnarea acordului - cadru Aprilie 20 t9
Semnarea primului contract subsecvent (doar
pentru acord - cadru)
Finalizarea implementlrii contractului finalizarea
prestirii serviciilor

Termenul este considerat indestuldtor pentru epuizarea
convenJionald Ei legal6 a oricdrui efect ce il poate produce.

Urmltoarele elemente fost in vede Ia

I. Perspectiva pe termen lung: accesul la toate ;i fiecare dintre resursele complementa.e - irrct,rri, ."str.se
financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractuluio ca urmare a satisfacerii necesiti(ii

Prevenirea gi combaterea infraclionalitilii prin supravegherea spaliului interior qi exlerior al amplasamentului, locuri
cu risc de producere a actelor de violen{a sau de tulburare a liniqtii publice etc. gi care necesiti prezenta agentilor de
paza instruili gi atesta{i pentru luarea rapidi a deciziilor in caz de fo(a majori.
Pentru situoliile in care Referalul de necesitate include:

l. Descrierea caracteristicilor produselor, serviciilor sau lucrdrilor Si speci/icaliile tehnice
2. Caietul de sarcini/Documentalia descriptivd se compleleazd inforntaliile din secliunile urmdtoare
J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.156, alin.(1) din Legea 9812016)

Conform Caietului de sarcini.
l. Modalitateautilizatlpentrudescriereacaracteristicilor

Caracteristicile care descriu semiciile care urmeazd sd fie achizilionate vor fi stabilite
sarcini/Documentafiei descriptive prin modalitatea selectatd dinlre opliunile disponibile in

in cadrul Caietului de
continuare Si pe baza

2. Aspecte legate de ciclul de via{5 al produselor/serviciilorflucrlrilor ale clror caracteristici sunt
descrise in caietul de sarcini

Caracteristicile care descriu Servicii de paza,, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta pentru Scoala
Gimnaziala Nr. 81 din Sectorul 3 sunt incluse in Caietul de sarcini.

H. termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesiti ri a acestora
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesiti{ii Alocarea financiari conform notei de fundamentare
Sursa de finan(are Ei, dupl caz,pozilia in buget/propunerea de
buget

Bugetul local
Capitol bugetar 20.01 .30

asocialei

Decizie Modalitatea utilizatl pentru descrierea
caracteristicilor solicitate

Op{iuni conform art.156, alin.(l) din Legea 9812016
Op(iune
selectati

Justificarea op{iunii selectate

prin raportare la cerinle de performanla/funclionale x Necesitatea incheierii acestui contract:
proteclia unitali de invd{dmAnt, a personalului
care iqi deslZgoari activitatea in aceaste
unitate, a elevilor, cdt qi prevenirea unor
situatii de urgenti medicali.

prin trimitere la specificalii tehnice insotite de mentiunea
,,sau echivalent"
prin raportare la cerinle de performanli/funcfionale qi prin
trimitere la speci fi catii
prin trimitere la specifica{iile pentru unele caracteristici gi

pentru raportare la cerinfe de performan{i/funcfionale pentru
alte caracteristici

Caietul de sarcini vizeazi, conform
prevederilor art.l55, alin.(2) din Legea

98t2016

0p{iunea
selectatl

Justificarea op!iunii selectate in contextul achizi(iei

Proces/metodi specifici de prestare a
serviciilor

x Servicii depazd, monitorizare, interventie gi servicii medicale
de urgenli pentru unitatea de invdldm6nt Scoala Gimnaziala
Nr.81



Un proces specific pentru un ah stadiu al
ciclului de vi

Caietul de sarcini include trimiteri la urmltoarele categorii de standarde lo.dinea de p.ioritat.
a standardelor astfel cum este stabilitl la art. 156 alin.(l), lit b) din Legea 98/2016):

OpJiunea selectatl

[Marcali cu x]
Licenta IGPR x
Evaludri tehnice europene [acolo unde este oplicabil]
Specificalii tehnice comune [acolo unde este aplicobilJ
Standarde intema!ionale
Sisteme de referinfi tehnice instituite de organisme de standardizare europen e [acolo unde este
aplicabilJ

Alte norme la nivel nalional care reglementeazd aspecte tehnice /specificalii tehnice nagonate x

3. Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea suu 
"timl*u.eaunor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini include urmdtoarele preciziri:

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectualS
Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectuali.
Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori

Nu este cazul.
5. Reglementlri obligatorii in domenii precum cel al mediului, cel social gi cel al rela(iilor de munci

care trebuie respectate pe parcursul executlrii contractului de achizi{ie publicl

Caracteristicile din Caietul de
sarcini Justificarea precizlrii selectate in contextul achizi{iei

Precizeazd un anumit producdtor
Precizeazd, o anumitl ori
Precizeazd un anumit procedeu a)paza gi securitatea obiectivului, a cadrelor didactice, nedidactice Ei

auxiliare, precum gi a elevilor
b) un climat de ordine qi liniqte in cadrul obiectivului propice
desfbguririi activitAlilor didacti ce

c) paza proprieti{ii impotriva accesului neautorizat sau ocupdrii
abuzive
d) paza proprietdlii impotriva furturilor, a distrugerilor, precum qi a
altor acliuni producitoare de pagube materiale
e) detectarea substanlelor, armelor, explozibililor sau a materialelor

de orice naturi care pot provoca o pagubd
f) paza propriet6!ii intelectuale
g) elaborarea de proceduri de proteclie qi pazd specifice fiecirui
obiectiv in parte
h) asigurarea unui program de prevenire gi combatere a potenlialelor
riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infracliuni, acte de
violentd, etc.
i) fumizarea cdtre beneficiar a informaliilor legate de incidentele

Se referd la o marci specifici
Se referd la un brevet specific
Se referi la un tip specific

Se referd la o productie specifici
Yizeazd un proces specific pentru un
alt stadiu al ciclului de vi



3. Propuneri de condi{ii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini/Documentafia descriptivi
- in special prin leg[tura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesitdlii: [nu este cazulJ

4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire Ei/sau a factorilor de evaluare incluqi, respectiv a elementelor
ciclului de viali relevante in raport cu achizilia propusd: pretul cel mai scazut

5.Informalii cu privire la prelul unitar/total actualizat, oblinute in urma interogarii catalogului SEAP, a cercetirii
de piela sau pe baz[ istoric[

6. Lista de verificare pentru justificarea oportunitilii demarlrii procesului de achizilie publici inbaza acestui
Referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunitltii demarlrii procesului de achizi{ie publicl in beza acestui
Referat de necesitate

Element DA/NU
Este evidenliati legdtura dintre necesitate 5i obiectivele autoritetii contractante DA
Este evidenliati legdtura dintre necesilate $i strategia localS"/national6, dupd cum este aplicabilda DA
Caietul de sarcini este atasat in formd completi DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesititii si modalitatea de misurare a acestora DA
Factorii interesaii relevanti sunt identifi cati DA
Necesitatea a fost stabilitd cu analiza optiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesitatea inclusd in acest referat de necesitate nu poate fi satisfbcutd prin contractele de achizilie publicn
existente sau acordurile cadru in derulare, dupd caz

DA

Fondurile necesare pentru realizarea achiziliei qi satisfacerea necesitilii sunt identificate in Referatul de
necesitate

DA

Fondurile necesarepentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urnare a satisfacerii necesitefli
sunt constientizate si este posibil accesul la acestea

DA

Responsabil echizifii,

""u'""""frJ*



Scoala Gimnaziala Nr. 81

Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
Tel/fax: 02113263220

NOTA
privind determinarea valorii estimate

Tipul contractului: contract de servicii
Codul de clasificare : cod CPV 797 13000-5 Servicii de paza (Rev. 2), 85 143000-3 Servicii de ambulanta (Rev. 2)

Obiectivul urmirit: lncheierea unui contract de ,,servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de

urgenta pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81".
Valoarea estimati pentru anul 2019 (8 luni) este de:.96.604,20 ki inclusiv TVA, din care 15.424,20Lei

TVA, reprezentind 81.180,00 Lei exclusiv TVA.
Valoarea estimati pentru anul 2020 (4 luni) este de:. 64.110,06 Lei inclusiv TVA, din care 10.236,06 Lei

TVA, reprezentflnd 53.874,00 Lei exclusiv TVA.
Valoarea totala estimati este de: 160.714,26 Lei inclusiv TVA, din care25.660,26 Lei TVA, reprezent6nd

135.054,00 Lei exclusiv TVA, (pentru 8 luni in anul 2019 si 4 luni in anul 2020), valoare calculati conform art. 9.

alin. (1) din kgea nr. 98/2016 privind achiziliile publice:

,,Auloritatea contraclantd calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd in vedere valoarea totald de platd,

fird TVA, estimatd de autoritatea contractantd, ludnd in considerare orice eventuale forme de opliuni Si prelungiri
ale contractului menlionate in mod explicit in documentele achiziliei. "

Pentru estimarea prefului contractului au fost luate in calcul baza istorica a contractelor incheiate anterior,

interogarea catalogului SEAP si cercetarea de piata.
Scoala Gimnaziala Nr. 81, in calitate de autoritate contractante, igi propune si incheie un contract de

servicii prin achizilie directi/cumparare directa, penffu o perioadi de 8luni, pana la data de 31.12.2019, cu

posibilitatea de prelungirii perioadei cu 4 luni pentru inceputul anului 2020 (ianuarie-aprilie), conform legislatiei in
vigoare in limitele fondurilor bugetare, pana la adoptarea noului buget si finalizarea unei noi proceduri de atribuire.

Autoritatea contractanta poate prelungi contractul prin act aditional conform prevederilor art.165 alin.(l) din HG

39 5 / 201 6 in conditiile existentei resurselor financiare.

CALCUL ESTIMATIV:

Denumire serviciu Durata Nr.
estimat
de ore

Pret
estimat/
ora fara

TVA
(lei)

Valoare
estimata
fara TVA

(lei)

Valoare
estimata

TVA
(lei)

Valoare
estimata cu
TVA (lei)

Semicii de paza,
monitorizare,
inlen, entie si s emticii
medicale de

urgenta pentu 3
posturi 8 ore luni-
vineri; I post 12 ore
luni-vineri

Mai- Decembrie
2019 (1 10 zile) 3960

20,50

81 .1 80,00 15.424,20 96.604,20

Ianuarie-aprili e

2020 (73 ztle) 2628 53.874,00 10.236,06 64.110,06

Total estimat 183 zile 6588 135.054,00 25.660,26 160.714,26

Responsabil cu achizitiile'
Andreescu C,arnelia
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Scoala Gimnaziala Nr. 8l
Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
TeVfax: 021/3263220

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achizi{iei
Servicii de pazd, monitorizare, intervenlie Si servicii medicale de urgenld
CodCPV - 79713000-5-Servicii depazA(Rev. 2);

- 85143000-3-Servicii de ambulan{i (Rev. 2)

)i! I1

2. Obiectul achizitiei
in vederea asiguririi securitdlii bunurilor gi persoanelor din unitalea de invapmant, in actualul climat de creEtere

a infraclionalitAii qi a ameninldrilor teroriste, se impun mdsuri de crestere a siguran{ei prin angajarea unor
profesionigti special antrenali gi educali pentru a face fali oricdrei situalii.

In acest scop sunt necesare achizilionarea de servicii de pazd, monitorizare, intervenlie qi servicii medicale de

urgenli.

3. Scopul achiziliei
Serviciul de pazd umanA se adreseazd in special obiectivelor care, datoriti specificului de activitate, necesiti

supravegherea spaliului exterior gi interior al amplasamentului, locuri cu risc de producere a actelor de violenli sau

de tulburare a liniqtii si ordinii publice, etc. qi care necesiti prezer\a umani pentru luarea rapidi a deciziilor in caz

de fo(6 majori.
Paza ya fi asigurati de citre societdli comerciale specializate in serviciul de pazd gi proteclie. Acestea trebuie sd

fie constituite gi si funclioneze potrivit legislaliei in vigoare (Legea 33312003), av6nd ca obiect de activilate paza

obiectivelor, bunurilor sau valoriior, paza transporturilor de bunuri Ei de valori importante, in condilii de maximi
siguranld a acestora, precum gi protec(ia umand.

De asemenea, prestatorul trebuie si prezinte o copie a licenlei eliberate de citre lnspectoratul General al Poliliei
Romdne.

Asigurarea securitetii elevilor gi a personalului didactic din unitalile de inv6!6mdnt, este $i va rdm6ne o

prioritate, iarprin achizilionarea acestui pachet de siguranli acest scop va fi indeplinit.

4. Specifica{ii tehnice
Prin serviciul depaz6 se va asigura:

a) paza gi securitatea obiectivului, a cadrelor didactice, nedidactice gi auxiliare, precum qi a Ecolarilor qi

preqcolarilor;
b)un climat de ordine Ei liniEte in cadrul obiectirului propice des{iEw[rii activitAlilor didactice;

c)paza proprietdlii impotriva accesului neautorizat sau ocupdrii abuzive;

d)pazaproprietalii impotriva furturilor, a distrugerilor, precum si a altor acliuni producitoare de pagube materiale;

e)detectarea substanlelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice naturA care pot provoca o pagubS;

f) paza proprietilii intelectuale;
g)elaborarea de proceduri de protec{ie qi pazd specifice fieclrui obiectiv in parte;

h)asigurarea unui program de prevenire Ei combatere a poten{ialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de

infracliuni, acte de violentd, etc.

i) furnizarea citre beneficiar a informa[iilor legate de incidente]e aparute in timpul activitAtii de pazd.

Prestarea serviciilor de pazd se va face cu agenJi instmili ;i atestali, in conformitate cu prevedenle Legii nr.

33312003 cu modificlrile qi completdrile ulterioare qi HG nr. 301/ 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor qi proteclia persoanelor, cu

modificirile qi completirile ulterioare, pentru obiectivul din Str. Nerva Traian Nr. 33, Sector 3, Bucureqti, astfel:

Arul2019 / luni
Zile lucr6toare luni-vineri

(lhrd vacan{e, lird sirbitorile legale)
3 posturi 8 ore luni-vineri; I post 12 ore luni-vineri

Mai 20

Iunie 10

Iulie 0

August 0

Septembrie 21



Octombrie 23

Noiembrie 21

Decembrie 15

Total zile 2019 110

Total ore 2019 3960

Anul 2020/ luni
Zile lucrdtoare luni-vineri

(frri vacanfe, fird si?bitorile legale)

3 posturi 8 ore luni-vineri; I post 12 ore luni-vineri
lanuarie l9

Februarie 20

Martie 22

Aprilie t2
Total zile 2020 73

Total ore 2020 2628

Total zile 2019-2020 183

Total ore 2019-2024 6588

Dotarea agen{ilor de pazd:
a) uniformd tip, adecvatd sezonului;
b) baston de cauciuc sau tonfa;
c) pulverizator de substanle iritant lacrimogene;
d) mijloace de avertizare sonere $i luminoase (tip fluier, lantern6 sau echivalent);
e) dispozitiv individual de iluminat de tip "hands free";
f) mijloace de comunicare tip telefon mobil, stalie radio (dupi nevoi gi solicitiri) sau echivalent;

g) detector de metale sau echivalent, la solicitare.
Monitorizarea unitalilor inseamni urm6rirea permanentd a amplasamentului de cdtre un dispecerat care trebuie

sd aib6 o legiturd directi qi permanenti intre unitatea de invd{imdnt Ei firma specializati. Comunicarea trebuie sd

fierealizatit fie prin linie telefonicd sau prin conectarea sistemelor de alarmd (dacd este cazul) la acest dispecerat.

Dispeceratul societAli comerciale trebuie sd fie avizat de citre M.A.l. gi l.G.P.R., in conformitate cu prevederile

Legii33312003 cu modificdrile qi completirile ulterioare, prestatorul trebuie si prezinte o copie a acestui aviz.

Sistemul de comunicare prin linie telefonici trebuie sd permiti transmiterea unei mari cantitSli de informalii.

Astfel, aparatele care urmeazd a realiza comunicarea datelor trebuie s5, fie conectate la obiectivele la care sunt

instalate sisteme locale de alarmi. Semnalul ffansmis pe linie telefonici trebuie si cuprindi date complexe

referitoare la motilul gi la locul exact de unde se transmite alarm6.

Semnalele monitorizate de dispecerat vor fi: semnale de panicd, de efiaclie, de incendiu, de inundalie, scurgeri

de gaze, panici medicald.
Intervenlia inseamnd cd tn urma apelirii de la oricare unitate monitorizati sd se intervin6 cu echipajele din

dotare in maxim 15 minute pentru rezolvarea situaliilor apirute.
Rezervi rnobili de intervenlie:

a)mijloace auto de intervenlie;
b)armament de foc neletal cu bile de cauciuc Ei gaze iritant-lacrimogene (la cerere);

c)c6sca de protec[ie;
d)uniformi tip, adecvatd sezonului ;

e)baston de cauciuc sau tonfa;
f) pulverizator de substan{e iritant-lacrimogene ;

g)mijloace de avertizare sonore qi luminoase (fluier, lanternd);

h)mijloace de comunicare - telefon mobil, stalie radio (dupi nevoi qi solicitari);

i) detector de metale (la solicitare).
Se vor asigura servicii medicale de urgen!6 astfel inc6t operatorul economic desemnat c6qtigdtor va trebui sd

pund la dispozilie servicii de ambulanli cu echipaje ce pot interveni in situalii medicale cu toate gradele de

gravitate, inclusiv urgente.
Durata contractului: mai - decembrie 2019.

Achizitorul poate prelungi contractul cu maxim 4 luni pen1ru inceputul anului 2020 (ianuarie-aprilie), prin act

adirional, conform prevederilor art. 165 alin.(l) din H.G. 39512016, conform legislatiei in vigoare in limitele

fondurilor bugetare.

Responsabil achizif ii,
Andreescu Camelia
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