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CAIET DE SARCINI PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
SERVICII PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ PENTRU
OBIECTIVELE D.S.P.M.B. PENTRU CARE SE ÎNTOCMESC PLANURI DE PAZĂ
CPV: 79700000-1 Servicii privind analiza de risc la securitate fizică.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică și financiară de către ofertant.
Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale , nerespectarea acestora ducând la eliminarea ofertei.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în str.
Avrig nr.72-74, sector 2, București
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de : Servicii privind analiza de risc la securitate fizică.
Durata contractului este de la data semnării acestuia și până la data de 31.03.2018, dată limită de finalizare
a raportului de evaluare. Contractul va intra în vigoare începând cu data semnării acestuia.
II.

SCOPUL CONTRACTULUI

Contractul va asigura furnizarea de servicii de : Servicii privind analiza de risc la securitate fizică, în
scopul întocmirii și aprobării planurilor de pază pentru fiecare obiectiv aflat în patrimoniul
D.S.P.M.B.

III.

SPECIFICAȚII TEHNICE
SERVICII PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ PENTRU
OBIECTIVELE D.S.P.M.B. PENTRU CARE SE ÎNTOCMESC PLANURI DE PAZĂ

Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București îşi propune să încheie un contract de
Servicii privind analiza de risc la securitate fizică, în vederea întocmirii noilor planuri de pază.
Prezentul Caiet de sarcini conţine informaţii privind condiţiile tehnice şi cerinţele minime ce
trebuie îndeplinite pentru acest tip de contract precum și informații referitoare la documentația de evaluare,
raportul de evaluare, grila de evaluare la securitate fizică, documente suport.
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Precizările din acest Caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează
propunerea tehnică de către fiecare ofertant în vederea încheierii contractului de prestări servicii.
• Serviciile privind analiza de risc la securitate fizică, au ca scop asigurarea parametrilor interni și
externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității.
Analiza de risc la securitate fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin
documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină,
în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri
acceptabile.
• Documentația se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia,
urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.
• Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii
dintre beneficiar si prestator.
• Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una din
următoarele situații:
a. Cel puțin o dată la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care
generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității ( obiectivelor ).
b. În cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă.
c. În cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului
de activitate al unității.
Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:
• Definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică
a unității.
• Stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru.
• Identificarea tuturor riscurilor la securitate fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor
riscului, precum și potențialelor consecințe.
• Analizarea riscurilor la securitatea fizică.
• Estimarea riscurilor unității beneficiare.
• Întocmirea raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.
•

Documentația privind analiza de risc cuprinde:
a. Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică.
b. Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate.
c. Documentele suport.

A. Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:
a. Nominalizarea unității, obiectul de activitate al acesteia și scopul evaluării.
b. Amplasarea geografică a unității, vecinătăți, căi de acces, alți factori externi cu impact asupra
activității D.S.P.M.B.
c. Cadrul organizațional intern, politici și responsabilități privind securitatea fizică a D.S.P.M.B.
d Sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse și cauzele riscurilor
identificate pentru unitatea evaluată, precum și potențialele consecințe asupra persoanelor și
activității.
e. Analizarea riscurilor identificate.
f. Estimarea riscurilor la securitatea fizică.
g. Stabilirea cerințelor, măsurilor și mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi
implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic și operațional.
h. Estimarea costurilor de securitate, șn funcție de măsurile de securitate propuse și nivelul de risc
asumat.
i. Concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opțiuni de tratare a riscurilor în
vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menționând concret
dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de
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supraveghere video, efracție, control acces și alarmare, elementele de protecție mecanofizică,
precum și alte măsuri.
B. Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru
situația în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domrniul riscului acceptabil.
C. Documentele suport cuprind: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute și
folosite în procedura de evaluare.
Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare se semnează de
către evaluator.
În baza contractului de prestări servicii și a acordului de confidențialitate, evaluatorul procedează la
inițierea procesului de evaluare de risc la securitate fizică. Pe baza tuturor informațiilor culese pe timpul
inspecțiilor directe de vizionare a obiectivelor, a documentelor puse la dispoziție de beneficiar, a
intâlnirilor cu personalul D.S.P.M.B. și cu organele de poliție competente teritorial, se va efectua evaluarea
riscurilor pe baza criteriilor stabilite de comun acord și a celor rezultate din legislația în vigoare sau din
standardele internaționale în domeniul securității. La încheierea activității prestatorul întocmește
documentația aferentă, prezentată pe larg în paragrafele mai sus menționate.
Evaluatorul va face dovada înscrierii în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate
Fizică R.N.E.R.S.F.
Locațiile care vizează obiective de pază ale D.S.P.M.B. supuse evaluării de risc la securitate fizică.
1
2
3
4.
5.
6.
7.

Strada Avrig nr 72 – 74, sector 2
Strada Pache Protopopescu nr. 39, sector 2
Strada Precupeții Vechi nr. 1, sector 2
Calea Dudești nr. 104 – 122, sector 3 ( numai compartimentele D.S.P.M.B. )
Strada Bărbătescu Vechi nr. 1, sector 5
Strada Spiru Haret nr. 14, sector 1
Strada Reconstrucției nr. 6, sector 3

Modul de prezentare al ofertei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta financiară va trebui să cuprindă prețul exprimat în lei fără TVA, pentru toate operațiunile
întreprinse și materialele întocmite, conform caietului de sarcini.
Prețul rămâne valabil pentru toată perioada de derulare a contractului.
Criteriul de adjudecare este prețul cel mai scăzut în raport cu solicitările și cerințele impuse prin
caietul de sarcini.
Operatorul economic va avea obligativitatea să asigure serviciul de curierat pentru predarea
materialelor întocmite responsabilului cu derularea contractului de pază.
Plata se va efectua în maximum 30 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii la beneficiar.
Operatorul economic are obligativitatea să predea odată cu factura fiscală materialele lucrate cu
semnătura de confirmare din partea responsabilului din contractul de pază încheiat cu D.S.P.M.B.
în persoana D-rei Sanda ȚÎNȚĂREANU.
Nu se admit oferte alternative.
Valabilitatea ofertei va fi de 90 zile.
Documentele de calificare ce vor însoți oferta financiară sunt următoarele :
Certificat de inregistrare fiscală
Certificat constatator emis de O.R.C.
Dovada înscrierii în R.N.E.R.S.F.
Legislația aplicată: Legea 333/2003, H.G.R. 301/2012, Instrucțiuni M.A.I. nr. 9/2013
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Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus sau nerespectarea cerințelor din
prezentul Caiet de sarcini poate duce la respingerea ofertei ca neconformă.
VI. PROCEDURA APLICATĂ: ACHIZIȚIE DIRECTĂ
VII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE – PREŢUL CEL MAI SCĂZUT VALOARE PRESTAȚIE
PENTRU ÎNTREGUL PACHET DE SERVICII.
VIII. VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA 3.500LEI ( pentru întregul pachet de servicii )
Propunerea financiară va fi depusă în SEAP și în plic sigilat însoțită de dovada depunerii ei în
SEAP împreună cu propunerea tehnică și cu celelalte documente solicitate în original sau copie
conform cu originalul. Plicurile sigilate vor fi depuse la sediul autorității contractante din Strada
Avrig nr. 72-74, sector 2, București ( Registratură - program de lucru cu publicul: Luni - Joi
orele 10.00 - 15.30 și Vineri orele 12.00 - 13.30) până la data comunicată în ANUNȚUL
PUBLICITAR din SEAP.
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