
Achizitie Servicii de paza si interventie
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUZEUL REGIUNII PORTILOR DE FIER 
Cod de identificare fiscala:  4337425;  Adresa:  Strada:  Independentei,  nr.  2;  Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin;  Cod NUTS:  RO413
Mehedinti; Cod postal: 1500; Tara: Romania; Persoana de contact: STANCIULESCU LUMINITA MIHAELA; Telefon: +40 738156613; Fax: +40
252320027; E-mail: office@muzeulpdf.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cimec.ro/Muzee/MuzeulRegiuniiPortilordeFier/Index.htm;
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Recreere, cultura si religie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie Servicii de paza si interventie
Numar referinta: PAAPD1081938

 
II.1.2) Cod CPV principal
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii diverse

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prestarea serviciilor de pază pentru următoarele locaţii, perioada 15.10.2019-14.10.2020:
1. Obiectiv Castrul roman – str. Independenței, nr. 2 Drobeta Turnu Severin
2. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova
3. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp
Numarul de ore a fost rotunjit la un Total de ore – 22000 ore
Realizarea dispozitivului de pază la obiectivul încredinţat se va face cu respectarea Legii nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 330000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
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Cod CPV suplimentar: -
 

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO413 Mehedinţi
Locul principal de executare: 
1, Obiectiv Castrul roman – str. Independenței, nr. 2 Drobeta Turnu Severin
2. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova
3. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp1, Obiectiv Castrul roman – str. Independenței, nr. 2 Drobeta Turnu Severin
2. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova
3. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Prestarea serviciilor de pază pentru următoarele locaţii, perioada 15.10.2019 – 14.10.2020:
 1.   Obiectiv Castrul roman – str. Independenței, nr. 2 Drobeta Turnu Severin
-   un post de pază cu program de lucru întrerupt de luni până vineri între orele 16.00 – 08.00, de vineri de la ora 16.00 până luni la
ora 08.00, permanență în zilele de sărbătoare legală;
2. Obiectiv Filiala Orsova – localitatea Orsova
-   un post de pază cu program de lucru întrerupt de marți până duminică între orele 17.00 – 09.00, de duminică de la ora 17.00
până marți la ora 09.00, permanență în zilele de sărbătoare legală;
3. Obiectiv Palat Plesa Localitatea Obarsia de Camp
      – 1 post permanent 24 ore din 24
Numarul de ore a fost rotunjit la un Total de ore – 22000 ore

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta nr.  1
1. Ofertantii nu  trebuie sa  se regaseasca  in  situatiile  prevazute la  art. 164,  165,  167  din  Legea  nr. 98/2016;
Conditii de  calificare:
1.1  Informatii  cu  privire la  neincadrarea in  prevederile art. 164  din  Legea  nr.   98/2016  –  CompletareFormular nr. 11;
1.2  Informatii  cu  privire la  neincadrarea in  prevederile art. 165  din  Legea  nr.   98/2016  –  CompletareFormular nr.  12;
1.3  Informatii  cu  privire la  neincadrarea in  prevederile art. 167  din  Legea  nr.   98/2016  –  CompletareFormular nr.  12
Nota:toate cele  trei formulare se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator;
Cerinta nr.  2
2. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60  din Legea nr. 98/2016;
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta; forma din
care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei consta in prezentarea urmatoarelor documente:
1. Copie Cod Unic de Inregistrare;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel
putin informatiile legate de structura actionariatului, reprezentantii legali, obiectul de activitate;
3. Licenta de functionare valabila pe toata perioada contractului eliberata de catre I.G.P.R in conformitate cu prevederiile Legiinr.
333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Dovada avizarii obtinuta de conducatorul societatii specializate de paza si protectie emisa de catre I.G.P.R sau D.G.P.M.Bdupa caz,
in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea respectiva, conform prevederilor legii nr. 333/2003, actualizata;
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5. Atestatele pentru resursele umane alocate pentru executarea activitatilor de paza conform prevederilor legii  nr.333/2003,
actualizata, in numar de cel putin egal cu numarul de posturi identificate in prezenta documentatie de atribuire
– se vor prezenta copii atestate persoane, precum si o lista care sa contina nr. crt, nume si prenume, CNP, serie si nr. atestat (o
persoana nu poate ocupa 2 posturi simultan);
Nota: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Vor fi excluse
ofertele operatorilor economici care nu sunt inregistrati cu activitati corespunzatoare obiectului achizitiei.
Informatiile prezentate trebuie sa fie reale si actuale la data solicitarii documentului. Va atasa acestei liste adeverințe medicale din
care sa reiasă faptul ca persoanele respective sunt ” clinic sanatos ” sau nu sunt in evidente cu antecedente medicale.  Totodată vor
fi prezentate si cazierele judiciare ale potențialilor angajați. Atat adeverintele medicale precum si cazierele judiciare vor fi prezentate
in termen de valabilitate.
Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta
serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Documentele care se vor prezenta in copie trebuie sa fie lizibile in limba romana avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul”,
semnatura reprezentantului legal si numele acestuia in clar.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 30.09.2019 12:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: -

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2019; Ora locala: 14:00
Locul: 
La sediul autoritatii contractante

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
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Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Orice informatii privind solicitarile de clarificari se vor face pe adresa de email office@muzeulpdf.ro si/sau fax 0252320027.
Termen de raspuns la solicitari 1 zi.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2019
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