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STRATEGIE DE CONTRACTARB

Obiectiv: asigurarea serviciilor de analiza de risc la securitatea frzica ure ca

afecteaza securitatea ftzica a persoanelor si a bunurilor, identificarea zonelor
cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte

Procesul de contractare se deruleazd, prin intermediul SEAP, aplicdndu-se urmitoarele acte normative in
vigoare:

1. Legea nr.9812016, privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotdr6rea Guvernului Rom6niei nr.39512016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr.
9812016 privind achiziliile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legeanr.10112016, privind remediile qi clile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizi(ie
public6, a contractelor sectoriale ;i a contractelor de concesiune de lucrdri qi concesiune de servicii,
precum qi pentru organizarea qi funcfionarea Consiliului Nalional de Solufionare a Contestafiilor;

4. Strategia Na{ionald in domeniul achizi{iilor publice (www.anap.gov.ro).

Principiile care stau labazr strategiei de contractare:
Prezenta strategie de contractare are la bazd principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie
publici, stabilite prin art. 2, alin (2) din Legea nr. 9812016, privind achiziliile publice, respectiv:
nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaqterea reciprocd, transparenfa, proporfionalitatea, asumarea

rdspunderii.

RELATTA DTNTRE OBTECTUL, CONSTnANCnnrr.n ASOCIATB $I COMPLEXITATEA
CONTRACTULUI, PE DE O PARTE, $I REST]RSELE DISPONIBILE LA NIVEL DB AUTORITATE
CONTRACTANTA PBNTRU DERULAREA ACTIVITATILOR DIN ETAPELE PROCESULUI DE
ACHIZITIE PUBLICA, PE DE ALTA PARTE.
Justifi carea achizi{iei publice:
Respectarea prevederilor legislative in vigoare.
In cadrul unitatii de invatamant nu exista personal salariat competent pentru efectuarea consultantei in protectia
contra riscurilor si in controlul riscurilor.
Evaluarea analizei de risc trebuie efectuata de catre specialigti inscriqi in Registrul Nafional al Evaluatorilor de

Risc la Securitate Fizicd (RNERSF).
Resursele disponibile sunt cuprinse in bugetul local aprobat pe anul 2018,la capitolul 20.01.30.
Sursa: Bugetul local si alte surse legal constituite.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE ALEASA, PRECUM .!I MODALITAITT,N SPECIALE DE
ATRIBUIRN A CONTRACTT]LUI DE ACHIZITIE PUBLICA ASOCIATE, DACA ESTE CAZTJL.

in conformitate cu rr1.7, alin 5 din Legea ff. 9812016 privind achiziliile publice
achizi{ie directi prin SEAP
"Auloritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 135.060 lei, respectiv lucrdri, in cazul in care valoarea
estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 450.200 lei."

TIPUL DB CONTRACT PROPUS $I MODUL DE IMPLEMENTARE A ACESTUIA.
Contract de servicii ce va fi derulat de Unitatea de inv[16mdn! aceasta urmdrind modul de indeplinire a

acestuia.
Implementarea va avea in vedere actiunea de planificare, prestare qi monitorizarea activitati, inbaza graficului

de prestare a serviciilor, buget alocat, instrumentele de monitoizare si control inclusiv stabilirea clara a

l\,c\rnrg

scop loen
de impact,



termenelor de desfasurarea activitatii, gestionare tehnico-financiara, asumarea prealabila a responsabililor
pentru fiecare activitate.

Prestatorul de servicii va desfb;ura activitdfile conform caietului de sarcini, propunerii tehnice, graficului de
prestare al serviciilor qi va fi direct rbspunzdtor de categoria calitativa, dupa caz, timpul de realizare. termenul
de garantie si postgarantie, preturile si tarifele, riscurile previzibile si, dupa ea4va lua in considerare ;i de alte
documente prevaz;tfie expres de lege, valabile la acel moment.

MECANISMELE DE PLATA iN CADRUL CONTRACTULUI. ALOCAREA RISCURILOR iN
CADRUL ACESTUIA, MASURI DE GESTIONARE A ACESTORA, STABILIREA PENALITATILOR
PNNTRU NEiNDEPLINIREA SAU INNNpTjNIREA DEFECTUOASA A OBLIGATIILOR
CONTRACTUALE.
Achizitorul se obligi :

o si achizilioneze, respectiv si cumpere gi sd pliteascd preful convenit in prezentul contract;
e s[ recepfioneze serviciile prestate;
o sd plateascd preful cdtre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea facturilor cdtre acesta, cu

condilia semndrii procesului verbal de recep{ie a prestdrii serviciilor in perioadd in care s-a emis
factura. Plat[ serviciilor prestate se va efectua lunar, in luna curenti pentru serviciile prestate in luna
anterioari.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabiti a obligafiilor:
. in cazulin care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reugegte sd iqi indeplineasc[ obligafiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobdnda legal[ penalizatoare
prevdzuti, la aft. 3 alin. (2^l) din Ordonanla Guvernului nr. 1312011 privind dob6nda legali

remuneratorie gi penalizatoare pentru obliga{ii bineqti, precum gi pentru reglementarea unor mdsuri
financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobatd prin Legea nr. 4312012, cu complet[rile ulterioare.
DobAnda legal[ penalizatoare se aplici pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la indeplinirea efectivl a
obliga{iilor.

r In cazul in care, din vina sa exclusivd, achizitorul nu igi onoreazd facturile in termenul stabilit,
prestatorul are dreptul de a solicita plata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea pl[1ii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 7212013 privind mdsurile pentru combaterea
intdrzierii in executarea obligafiilor de plati a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesionigti gi intre aceqtia gi autoritdli contractante. Dobdnda legali penalizatoare se aplicd pentru
fiecare zi deintdrziere, pdnb la indeplinirea efectivi a obligaliilor.

. Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisi adresatl prestatorului,
Idrd nicio compensalie, dacd acesta din urmd intrd in insolvenfb, cu condilia ca aceastd anulare s[ nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz, prstatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indepliniti p6nb la data
denun![rii unilaterale a contractului.

JUSTIF'ICARILE PRTVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE A CONTRACTULUI
/ACORDULUI-CADRU, PRECUM $I ORICE ALTE ELEMENTE LEGATE DE OBTINERBA DE
BENEFTCTT PENTRU AUTORITATEA CONTRACTANTA $r/SAU irVnnpr,nVIREA
OBIBCTIVELOR COMTJNICATE;
Avdnd in vedere scopul principal al viitorului contract, precum ;i obiectul achiziliei publice, codul CPV care
descrie este:

71317000-3 - Seruicii de consultanfd in protec{ia contra riscurilor gi in controlul riscurilor (Rev.2).
Art. 17. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizifie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Art.17. (l\ "Autoritatea contractanta alege modalitatea de achizilie in funclie de urmdtoarele aspecte:
a) valoarea estimatd a tuturor achizi\iilor cu acelasi obiect sau destinate utilizdrii identice ori similare,

ori care se adreseazd operatorilor economici ce deddEoard constant activitdli intr-o piald de profil
relevantd, pe care autoritatea contractantd intenlioneazd sd le atribuie in cursul unui an bugetar,'

b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeazd afi atribuit;
c) tndeplinirea conditriilor specifice de aplicare a anumitor modalitdgi de atribuire. "

Pentru determinarea valorii serviciilor necesare s-a realizat documentarea in pia{6 pe site-urile de specialitate,
catalogul SEAP.
Valoarea estimatd este de: 2.061,56 Lei inclusiv TVA, din 329,16 Lei TVA, reprezentAnd 1.732,40 Lei
exclusiv TVA.
Informaliile privind valoarea estimatd gi specificaliile tehnice aferente prezentei proceduri de achizilie publice
au fost preluate din documentele care insolesc referatul de necesitate respectiv din Caietul de sarcini qi Nota
estimativi privind determinarea valorii achiziliei publice.



JUSTIF.ICARILE PRTVIND ALEGEREA PRoCEDURII DE ATRIBUIRE IN SITUATIILE
pnnvAzurn LA ART. 69 ALrN. (2) - (5) DrN LEGE $t, nupA cAZr Dtr'lrzrl DE A REDUCE
TERMENEIn iN coNDrTrrLE LEGrr, DEcrzIA DE A NU urrl,rzn ivrpAnTrREA pE Lortru,
cRITERIILE DE CALIFIcARE PRIVIND CAPACITATEA $L nupA CAz, CRITERIILE DE
SELECTIE, CRITERIUL DE ATRIBUIRE $I F'ACTORII DE EVALUARE UTILTLATT.
Art. 43. - (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizi{ie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi(iile publice
Ar1. 43. - " (D Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse, servicii sau lucrdri, in
mdsura in care valoarea estimatd a achiziliei, JArd TVA, este mai micd decdt pragurile valorice prevdzute la
art. 7 alin. (5) din Lege.
Art.7. - (5) Legea nr.9812016 privind achiziliile publice
Art. 7. - (5) -" Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse sau senticii tn cazul tn care
valoarea estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 135.060 lei, respectiv lucrdri, tn cazul in care
valoarea estimatd a achiziliei, fdrd TVA, este mai micd decdt 450.200 lei. "

Procedura de achizilie aleasi de cltre autoritatea contractantd este ag!|gi!!e!!ig][4, deoarece valoarea
totala estimati a contractului frrd TVA este mai mica de 135.0601ei.

Avdnd in vedere cd operatorii economici inregistrati in SEAP au posibilitatea de a publica un catalog,
cuprinz6nd serviciile/produsele/lucrarile, pe care le ofer6, cu rol de instrument de lucru oplional pentru
aplicarea prevederilor art. 43 alin.(l) mai sus men{ionat, in care sunt menfionate detalii cu privire la aceste

servicii, nu se impune a fi aplicat art. 163, din Normele metodologice, deoarece SEAP pune la dispozilia
autoritAtilor contractante posibilitatea tehnicd de a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic
publicat in SEAP, produse, servicii sau lucrdri a cdror achizilionare intrl sub incidenfa prevederilor alin.(1).

In cazul in care autoritatea contractantd nu identifici in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul
sau lucrarea care ii poate satisface necesitatea sau constatd cd pretul postat de operatorii economici pentru
obiectul achiziliei este mai mare decit prelul pielei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil
accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractant[ poate realiza achizilia de la orice operator
economic, elabordnd in acest sens o notd justificativi.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Conform Legii ff. 9812016 privind achizisiile publice criteriul de atribuire ales este:

prelul cel mai scdzut
Art. 187. - "(1) Fdrd a aduce atingere dispoziliilor legale sau administrative privind prelul anumitor produse
ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantd atribuie contractul de achizilie publicd/acordul-
cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic.

(2) In sensul dispoziliilor alin. (I), autoritatea contractantd stabileEte oferta cea mai avantajoasd din punct
de vedere economic pe baza criteriului de atribuire Si a factorilor de evaluare prevdzuli tn documentele
achizitriei.

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu

dispoziliile alin. (2), autoritatea contractantd are dreptul de a aplica unul dintre urmdtoarele criterii de

atribuire
a) prelul cel mai scdzut;
b) costul cel mai scdzut;
c) cel mai bun raport calitate-prel;
d) cel mai bun raport calitate-cost."

Pentru contractarea prestarii serviciilor se va proceda la incheierea contractului de achizilie public[, la
executarea contractului, urmdrirea executirii de cdtre reprezentanlii desemnali ai autoritifii contractante qi ai
operatorului economic, incheierea proceselor verbale de receplie, efectuarea pl[lilor gi eliberarea documentului
constatator.

Responsabil achizitii,


