FISA DE DATE

Tip anunţ : ANUNŢ DE PUBLICITATE - ANEXA 2
l ip Legislaţie : Legea 98/2016. H.C. 395/2016
M odalitatea de atribuire :Acord cadru
D enum ire contract :

Servicii de pază, m onitorizare a sistemelor de alarmă şi intervenţie obiectiv la sediul
Muzeului Banatului Montan Reşiţa, str.Republicii, nr.10, Reşiţa

M odalitatea de de sfăşu r ar e a procedurii de atribuire: Procedura offline
SEC ŢII NEA I: A U T O R I T A T E A C O N T R A C T A N T A
1.1 D enum ire si adrese

Denumire oficială: Muzeul Banatului Montan
Adresă: b-dul Republicii, nr. lO.jud Caras-Severin
Localitate: Reşiţa

Cod poştal: 320127

Punct(e) de contact: Muzeul Banatului Montan

Telefon: 0255420200

Ţara: Romania

In atenţiamianager Bozu Flavius Petru
E-mail: office@muzeulbanatuluimontan.ro

Fax: 0355420351

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.muzeulbanatuluimontan.ro
1.2 Achiziţie c om u n a

Contractul implica o achiziţie comuna
: Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie

nu
nu

1.3 C om u n icare

i Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la
(Website): www.nHizeulbanatuluiniontan.ro. secţiunea Achiziţii publice
Data pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:
15.01.2021.ora 12:00
1.4 l ipul autoritatii c ontractante

Instituţie de cultura

1.5 Activitate principala
Culturala

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1.1, II.1.2, 11.1.3
ll.l.I) Titlu

Servicii de pază, monitorizare a sistemelor de alarmă şi intervenţie obiectiv
Număr de referinţa atribuit dosarului de autoritatea contractanta:
11.1.2) Cod CPV Principal:

79713000-5 Servicii de pază (rev2)
Si cod CPV Suplimentar 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă şi
intervenţie obiectiv
11.1.3) l ip de contract:
a) Lucrări

B) Produse

n

c) Servicii

Lxec ut arc

Cumpărare

a

Categoria serviciilor :

hxecutarea. prin orice

Leasing

mijloace, a unei lucrări,

Închiriere

a

conform cerinţelor

închiriere cu opţiune de

□

specificate de autoritatea

cumpărare

contractanta

O combinaţie intre acestea

Proiectare si executare

x

Servicii Anexa 2, Servicii pază,
monitorizare a sistemelor de
alarmă şi intervenţie obiectiv

□

□

II.1.4
Ii. 1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

j Muzeul Banatului Montan Reşiţa intenţionează să achiziţioneze servicii de pază, monitorizare a
sistemelor de alarmă şi intervenţie obiectiv, servicii din Anexa 2 pentru obiectivul situat pe
str.Republicii.nr. 10, Reşiţa. Achiziţia se va finaliza cu un aeord-cadru pentru o perioadă de 4 ani
(48 luni). în baza acordului-eadru se vor incheia 4 contracte subsecvente (anual) in funcţie de
bugetul anual aprobat. în baza acordului-eadru nu se va relua competiţia, contractele
subsecvente incheindu-se cu un singur operator economic, câştigător al procedurii proprii de
achiziţie publică. Preţul contractului va fi ajustat în funcţie de modificarea legislaţiei în
domeniul muncii şi asigurărilor sociale şi de sănătate (modificarea salariului minim pe
economie, contribuţii la asigurări sociale şi de sănătate.contribuţie şomaj,etc.) Cota de cheltuieli
indirecte şi beneficiu nu se vor modifica. Serviciile vor consta in asigurarea pazei, monitorizarea
obiectivului si intervenţie obiectiv. Serviciile se asigura pentru un post, 24 din 24 ore,7 zile pe
saptamana. Serviciile prestate sunt prezentate în Caietul de sarcini.
Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut
Valoarea totala estimată a contractului pentru perioada 01.03.2021-31.12.2024 este de maxim
605.664 lei Iară I VA. respectiv:
Pentru anul 2021- 132.192 lei . 306 zile

2022 - 157.680 lei ,365 zile
2023 - 157.680 lei ,365 zile
2024

158.112 lei, 366 zile

11.1.5, 11.1.6
11.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara l'VA

605.664

Moneda: RON

II. 1.6) împărţire in loturi:

nu x

-

11.2
11.2.1, 11.2.2, 11.2.3,
ii.2.1 Coduri CPV secundare

79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă şi
intervenţie obiectiv
11.2.2 Locul de executare

Codul N I' Î S

Locul principal de executare

Muzeul Banatului Montan Reşiţa
Str.Republicii, nr. 10
Loc.Reşiţa
Jud.Caraş-Severin
11.2.3 Descrierea achiziţiei publice

Servicii de pază, monitorizare a sistemelor de alarmă şi intervenţie a obiectivului Muzeul
Banatului Montan Reşiţa, un post permanent de pază, 7 zile pe săptămână, 24h din 24h, cu
respectarea prevederilor Legii nr.333/2003, a H.G. nr.301/2012 cu modificările şi completările
ulterioare.
Totalul de ore maxim estimate pentru obiectivul mai sus menţionat este de 33648 ore (natura si
cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o menţiune privind nevoile si cerinţele)

11.2.4
Criterii

Preţul cel mai scăzut

11.2.5
! II.2.5 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii

Durata in luni: 46 luni sau in zile: 1402 zile

II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9,
,

11.2.6 Informaţii privind variantele
.

_

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vor fi acceptate variante:

da □ nu x

11.2.7 Informaţii privind opţiunile

Opţiuni:

da □ nu x

11.2.8 Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includă un catalog electronic
da □ nu x
11.2.9 Informaţii despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se refera la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale uniunii europene

da □ nu x

Tipul de finanţare:
Co finanţare

□

Fonduri bugetare

x

Alte fonduri.

□

II.3
11.3 Ajustarea preţului contractului

da x nu □

Daca da. se va preciza modul de ajustare a preţului contractului (in ce condiţii, când, cum, formula de ajustare
aplicabila)

Preţul contractului va fi ajustat in lunctie de modificarea legislaţiei in domeniul muncii si
asigurărilor sociale si de sanatate (modificarea salariului minim pe economie,contribuţii la
asigurări sociale si de sanatate,contribuţie şomaj,etc.). Cota de cheltuieli indirecte si beneficiu nu
se vor modifica.

SEC UI NEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.El
III.1.1.a) Situaţia personala a candidatului sau ofertantului

Informaţii si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor
-

Declaraţie privind neincadrarea in dispoziţiile art.59,60 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice - Formularul 1
Declaraţie privind neincadrarea in dispoziţiile art. 164 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice - Formularul 2
Declaraţie privind neincadrarea in dispoziţiile art. 165,167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice Formularul 3

- Informaţii generale - Formularul 5
Formularele se regăsesc pe site-ul instituţiei Muzeului Banatului Montan Reşiţa
www.inuzeulbanatuluimontan.ro. in secţiunea Achiziţii publice,Formular de achiziţii publice
2020 .
- Certificatul eliberat de Administraţia Finanţelor Publice precum şi certificatul/ certificatele
eliberate de Autorităţile Publice Locale din care să rezulte faptul că operatorul economic nu are
datorii restante către bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale, la momentul prezentării
acestora.
Ill.l.l.b ) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informaţii si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
- Certificat de înregistrare ONRC: Cod unic de identificare (CUI) si cod CAEN
corespunzător prestării serviciilor de paza, monitorizare si alarma, in copie conform cu
originalul.
Avizul dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare primit de IGPR, in copie
conform cu originalul, valabil la data depunerii ofertei.
-

Licenţa pentru desfasurarea activitatilor de paza, eliberata de IGPR conform cu Legea
333/2003, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie conform cu originalul.

III.1.2
III.1.2.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Cerinţa 1

Informaţii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
-

Dotări autoturisme intervenţie, personalul care va presta serviciul de intervenţie ,
monitorizare, precum si dovada a cel puţin un mijloc auto de intervenţie,proprietate a
societăţii de paza ofertante (sau subcontractantului/ asociatului).

Modalitatea de indeplinire

Se prezintă in copie acte doveditoare privind indeplinirea cerinţei , după certificatul de
inmatriculare. conform cu originalul
Cerinţa 2

Lista principalelor prestări de servicii servicii de paza, servicii de monitorizare a sistemelor de
alarma si intervenţie obiectiv, pentru obiective care deţin obiecte de patrimoniu national cultural
mobil clasate si neclasate,deoarece in cadrul Muzeului Banantului Montan se deţin bunuri de
patrimoniu cultural clasate si neclasate, efectuate în cursul unei perioade care acopera perioada
ultimilor 3 ani (anul 2018.anul 2019.anul 2020), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor
publici sau privaţi, din care sa reiasă faptul că ofertantul a prestat servicii similare în valoare de 605.664
lei. Trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul si data contractului invocat drept experienţă similară,
valoarea, beneficiarul, data si numărul documentului de recepţie, precum si ponderea şi/sau activităţile
pentru care a fost responsabil.
Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt
următoarele : recomandări; procese-verbale de recepţie; etc.
Modalitatea de indeplinire

Se prezintă in copie conform cu originalul lisa de informaţii privind experienţa similara

III.1.3.b,III.1.3.e,III.1.3.d,III.1.3.e,III.1.3.f
UI.1.3.b) Informaţii privind contractele rezervate

Contractul este rezervat unor ateliere protejate

da □ nu x

□

□

Contractul va fi executat exclusiv in cadrul unor programe de ocuparea foitei de munca protejate
III.1.3.C) Depozite valorice si garanţii solicitate:
l l l . U . d ) Garanţie de participare

da □ nu x

III.1.3.e) Garanţie de buna execuţie
da □ nu x
III. 1.3.1) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achiziţiile publice nr 98/2016.

III.1.4
III.1.4) Legislaţia aplicabila
-

........................................................................—

----------

.

—

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. I.egca privind achiziţiile nr 98/2016, HG 395/2016
h. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziţie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si funcţionarea Consiliului National de
Soluţionare a Contestaţiilor nr 101/2016;
c. www.anap.uov.ro

III.2
II 1.2.2) Executarea contractului este supusa altor condiţii speciale

da □ nu x

III.2.3) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

da x nu □

Obligaţie de a preciza numele si calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru
executarea contractului.

SECŢII NI.A IV: PROCEDI RA
IV.1.1
IV. 1.1 Lipul procedurii si modalitatea de desfăşurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire
lV .l.l.b) Tipul procedurii

Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Negociere competitivă □
Negociere competitivă accelerată
Dialog competitiv r_:

Oflline x

Online □

Parteneriat pentru inovare □
Procedura simplificata □

Intr-o singura etapa □
In doua etape □
In trei etape □

Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice

x

IV. 1.2
IV.1.2 Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii:

Ofertele trebuie depuse pentru;
Un contract de achiziţii publice

□

încheierea unui acord-cadru

x

In cazul Acordului cadru:
Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competiţiei
Acord cu un singur operator

IV.

□

Acord cu mai multi operatori

3 ani si 10 luni

Durata acordului cadru: Durata in ani:

IV.

da o nu x

sau in luni: 46 luni

1.3, IV.1.4, IV.1.6, IV. 1.8
da □ nu x

1.3 Informaţii despre licitaţia electronica:

da □ nu x

IV.1.4 Informaţii despre Acordul privind achiziţiile publice (AAP)

Achiziţia intra sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.

IV.2
IV.2 Informaţii administrative____________________________________________________________
IV.3.6) Limba in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

~ES "BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

x

a

D

c

i

n

A ltele:________________________________________________________________________________ Moneda in care se transmite oferta financiara:

RON

IV.4
IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 .Vlodul de prezentare al propunerii tehnice

Se prezintă informaţiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permită identificarea cu
uşurinţa a corespondentei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi prezentată încât să detalieze şi să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor
cerinţelor din cadrul Specificaţiilor tehnice. Orice ofertă care nu îndeplineşte în mod corespunzător
cerinţele specificaţiilor tehnice, va fi declarată neconformă.
Propunerea tehnică va consta într-o descriere detaliată a serviciilor care fac obiectul achiziţiei publice,
incluzând toate documentele suport, după caz.

Operatorii economici vor prezenta si o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la
elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind protecţia muncii
care sunt în vigoare în Romania, precum si că le va respecta în vederea implementării contractului.
Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la
condiţiile privind sănatatea şi securitatea muncii se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei în raport cu
specificaţiile tehnice ori prevederile legale în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind
neconformă. Nerespectarea cerinţelor minime prezentate în specificaţiile tehnice precum si neprezentarea
în oferta tehnică a acestora ori neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la
respingerea acesteia.
De asemenea o data cu Propunerea tehnică se vor transmite:
Declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile privind protecţia muncii care sunt în vigoare în Romania,
precum si că le va respecta în vederea implementării contractului.
l abei cu personalul care va presta serviciile de pază in cadrul contractului (se vor specifica
numele, adresa, seria, numărul, data avizelor si atestatelor).
Operatorii economici care bencficeaza de subvenţii vor transmite :
Nominalizarea agenţilor care beneficiază de subvenţie
Dovada încheierii subvenţiilor cu AJOFM
Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că agenţii care beneficiază de subvenţii nu sunt
implicaţi în alte contracte, sub sancţiunea excluderii din procedură.
Propunerea tehnica va fi structurata conform cerinţelor prevăzute in caietul de sarcini. Aceasta
sc va prezenta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificării punct cu punct a cerinţelor
prevăzute in Caietul de sarcini.
Sc vor oferi detalii pentru executarea fiecărei cerinţe din caietul de sarcini susţinute de
documentele solicitate.
Sc va prezenta Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale cuprinse in Acordul-cadru si
Contractele subsecvente.____ __________________________________________________________
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

: Se vor indica formularele ce trebuie completate si/sau alte formulare ce conţin detalierea elementelor de cost ce
formează propunerea financiara, in funcţie de elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul de calcul
prevăzut pentru evaluarea ofertelor, informaţiile prezentate de fiecare ofertant vor asigura calcularea
corespunzătoare a punctajului.

Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menţionarea distinctă a TVA
şi va conţine Formularul de ofertă care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv
actul prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în
relaţia contractuală cu autoritatea contractantă.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia.
In cadrul propunerii financiare operatorul economic va prezenta oferta cu preţul/oră/agent din care reiese
valoarea totală pentru un număr minim şi maxim de ore, exprimată în lei, fără TVA
Preţul unitar ofertat rămâne ferm pe toată durata de valabilitate a acordului-cadru.
Preţul unitar ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum şi orice alte taxe.
(1) Având în vedere criteriul utilizat "preţul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabileşte
prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc,
respectiv cea eu preţul cel mai scăzut.
2) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc. autoritatea contractantă
solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar acordul-cadru va fi încheiat cu ofertantul a
cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astei incat aceasta sa furnizeze toate informaţiile
solicitate cu privire la preţ, precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate de obiectul
acordului cadru.

I Formularul de oferta va fi insotit de o anexa in eare ofertantul va explicita componentele preţului
I ofertat.Preţul ofertat va avea distinct doua componente. Prima componenta : salariul
! agenţilor,sporuri de noapte si sporuri pentru zilele de sarbatoare.taxe către Casa de Asigurări
Sociale de Sanatate si Casa de Asigurări Sociale.Şomaj si alte taxe conform legislaţiei muncii in
vigoare. A doua componenta : cheltuieli indirecte (de întreprindere) si profitul.
Ofertanţii vor depune oferta financiara, in pret/lei/ora/agent, fara TVA pentru fiecare an
bugetar,urmata de totalul pentru toate cele 46 luni.
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

| Se dctaliaza modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare si marcare a plicurilor conţinând
documentele ofertei precum si a mostrelor/schitelor, după caz.

Oferta se poate transmite pe adresa de mail a instituţiei office@muzeulbanatuluimontan.ro.
personal/imputernicire la adresa Muzeul Banatului Montan Reşiţa, str.Republicii, nr. 10, Reşiţa,
Jud. Caras-Severin,pana la data limita stabilita.

V.l. Informaţii privind acordul cadru

Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu operatorul economic, a cărui oferta se
situează pe locul I.
Contractul subsecvent aferent anului 2021 se va încheia fără reluarea competiţiei, cu
operatorul economic a cărui ofertă va avea cel mai scăzut preţ.
Contractul subsecvent aferent anului 2022 se va încheia cu operatorul a cărei ofertă va avea
cel mai scăzut preţ, fără reluarea competiţiei.
Contractul subsecvent aferent anului 2023 se va încheia cu operatorul a cărei ofertă va avea
cel mai scăzut preţ, fără reluarea competiţiei.
Contractul subsecvent aferent anului 2024 se va încheia cu operatorul a cărei ofertă va avea
cel mai scăzut preţ, fără reluarea competiţiei.

S E C Ţ IU N E A VI : I N F O R M A Ţ II S U P L I M E N T A R E
VI. 1 Aceasta achiziţie este periodica

da □ nu x

VI.2 Informaţii suplimentare

Orice candidat/ofertant are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta numai inainte de data
limita de depunere.
Modificarea sau retragerea ofertei se realizează prin solicitare scrisa in acest sens,depusa pana la
data limita stabilita pentru depunere.
Ofertele se depun on-line - la adresa de mail office@muzeulbanatuluimontan.ro avand
denumirea OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA “Servicii de pază, m onitorizare a sistem elor de
alarmă şi intervenţie obiectiv" sau personal/im puternicit la secretariatul Muzeului Banatului
Montan Reşiţa,str.Republicii,nr.10, in plic sigilat avand denumirea OFERTA PENTRU
ACHIZIŢIA "Servicii de pază, m onitorizare a sistemelor de alarmă şi intervenţie obiectiv" si
cu menţiunea de a nu se deschide pana la data limita de depunere a ofertelor,adica

20.01.2021,ora 12:00.
Ofertele se depun pana in data de 20.01.2021. ora 12:00.
Clarificări se pot solicita pana la data de 15.01.2021, ora 12:00.
Solicitările de clarificări se pot transmite la adresa de e-mail office@muzeulbanatuluimontan.ro..
in termenul prevăzut mai sus.
VI.3 Proceduri de contestare
VI.3.1 Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficiala: Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: R0321

Cod Postai: 030084

Bucureşti
Tara: Romania

Persoana de contact:

Telefon: ^40 213104641

E-mail: office@cnsc.ro

Fax: +40 213 104642 / +40 21890074

Adresa web: http://www.cnsc.ro

V 1.3.2 Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare

Perioada de contestaţii este in conformitate cu Legea 101/2016,art.8,lit.b.

Întocmit.
Ing .Duicu Andreea

