UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

Nr. înreg.:

1117 / 22.06.2020

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese:

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES Cod de identificare fiscala: 4323101;
Adresa: Strada: Koteles Samuel, nr. 6; Localitate: Targu Mures; Cod Postal: 540057; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO125 Mures; Adresa de e-mail: uat@uat.ro; Nr de telefon: +40
265266281; Fax: +40 265266281; Persoana de contact: Levente Sipos; Adresa web a sediului
principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.uat.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;
Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
SERVICII DE PAZĂ ȘI INTERVENȚIE PENTRU UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU
MUREȘ
II.1.2) Cod CPV principal
Servicii de paza (Rev.2)
II.1.3) Tipul contractului
Servicii. Servicii cuprinse in Anexa nr. 2
II.1.4) Descrierea succinta
Procedură proprie de atribuire a serviciilor de paza si interventie pentru cladirile si dotarile
aferente apartinand Universitatii de Arte din Targu Mures.
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Numar de zile pana la data la care se pot solicita clarificar inainte de data limita de depunere a
ofertelor: 5
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare in a 3 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valoarea totala estimata
Valoarea fara TVA: 21.280; Moneda: RON
Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
-

79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare: Municipiul Tg Mures
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.7) Durata contractului
Durata in luni: 1 lună;
-

NOTA: Contractul se poate prelungi până la atribuirea acordului cadru SERVICII DE
PAZĂ ȘI INTERVENȚIE PENTRU UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ
publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare simplificat nr.
SCN1067621/05.05.2020.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Informatii si formalitati necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Autoritatea contractanta va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului, orice
operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si în cazul
asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz. Modalitatea de indeplinire: Sub
sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura
de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata
cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria
raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Totodata, nedepunerea
odata cu DUAE, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta
modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30.04.2020 12:27 Pagina 2 constituie temei pentru
solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in
sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator,
acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire .
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE
urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative pot fi:
•certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul
prezentării; •cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv; •după caz, documente prin care se demonstrează
faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167
alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; •alte documente edificatoare, după
caz. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de
traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante:
Prof.univ.dr. habil.Sorin Ion Crișan Rector
Ec.ing.Sipos Levente Director general administrativ
Ec.Mihaela Simona Belean Contabil șef
Jr.Marincaș Annamaria Jurist
Ing.Tóth Zoltán Administrator patrimoniu
Înainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire va depune documentele justificative actualizate prin care sa
demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în
DUAE.
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
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Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile
legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este
legal constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1
din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi
prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse în
certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia. În cazul
unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor
prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de
contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în
care au fost emise însotite de traducere în limba româna, dupa caz
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
mentionate
Executarea de servicii de tipul specificat
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a
ofertelor) au prestat servicii similar în valoare cumulată de cel puțin 800.000 lei, fără TVA,
reprezentând valoarea calculată cumulativ din cadrul unui sau mai multor contracte.
Pentru scopul prezentei proceduri:
1. perioada de referință - respectiv ultimii 3 ani - va fi întotdeauna calculată în sens invers pornind
de la data comunicată în anunțul de participare (publicat la inițierea procedurii) ca fiind termenul
limită de depunere a Ofertei, fără a lua în considerare existența și numărul de extinderi ale
termenului limită pentru depunerea Ofertei
2. prin servicii similare se înțelege: servicii de paza și/sau supraveghere și/sau servicii de patrulare
și/sau servicii de monitorizare și intervenție rapidă și/sau servicii de monitorizare a sistemelor de
alarmă.
Modalitate de indeplinire

4

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

Se va completa DUAE ul de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu
informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut,
corespunzător cerințelor.
Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile
solicitate.
La nivelul DUAE ofertanții vor preciza informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat
drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul
documentului de recepție.
Ofertantul trebuie sa nominalizeze în câmpul "descriere" documentul/documentele așa cum există
acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale (PV de receptie, facturi contrasemnate de
beneficiari etc), în câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experiență similară în
format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;
precizează în câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea produselor livrate așa
cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant și
beneficiarul produselor; selectează "data de început” ca fiind data la care a început livrarea
produselor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor înțelegerii dintre Operatorul
Economic Ofertant și beneficiarul produselor; selectează „data de sfârșit" ca fiind data la care
produsele prezentate ca fiind similar au fost recepționate de către beneficiarul produselor, conform
prevederilor înțelegerii dintre Operatorul Economic Ofertant și beneficiarul produselor prezentate
drept experiență similară; introduce în câmpul „Beneficiari”: a.denumirea beneficiarului
produselor livrate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru livrarea
produselor în câmpul "Descriere", numele și coordonatele de contact ale persoanei de la
beneficiarul nominalizat care a recepționat produsele;
b.rolul Operatorului Economic Ofertant în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant
individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au livrat
produse în cadrul contractului pentru beneficiarul produselor), așa cum este definit acest rol în
contractul nominalizat la câmpul „Descriere” și proporția din contract realizată de acesta în cazul
în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de
către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor:
- procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații:
beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării;
- recomandări;
- alte documente echivalente
III.1.6.a) Garantie de participare – nu este cazul
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III.1.6.b) Garantie de buna executie: - nu este cazul
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Hotarirea 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice - actualizata
e) Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2017 emisă în
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind
achizițiile sectoriale
f) Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2017 emisă în
aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
g) Toate actele normative cu impact in domeiul achizitiilor publice aflate in vigoare
Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii Procedura proprie
IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 29.06.2020, ora 10.00
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 29.08.2020
IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul are obligația de a elabora și de a prezenta Oferta Tehnică astfel încât aceasta să permită
identificarea cu ușurință a corespondenței cu solicitarile din caietul de sarcini
Descrierea tehnică detaliată a serviciilor va conține, cel puțin:
a) prezentarea serviciilor, specificate în caietul de sarcini;
b) descrierea modului de efectuare a prestației, metodologia și planul de lucru conceput pentru
prestarea serviciilor de pază, protecție și intervenție, activitățile și sarcinile concrete care vor fi
încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului cu referire la fiecare din specificațiile
tehnice prevăzute în capitolele / subcapitolele / paragrafele prezentului Caiet de sarcini;
c) modalitatea de realizare a cerințelor de asigurarea posturilor de pază cu personal de specialitate
(agenți de securitate/control acces/dispeceri etc.), avizat de organele de poliție, instruit, calificat
profesional și dotat corespunzător prevederilor legale în vigoare, inclusiv prin descrierea
numărului de persoane și a structurii, nivelului de educație/calificare al resurselor umane care vor
fi allocate pentru realizarea prestației;
d) modalitatea de realizare a intervențiilor, inclusiv prin descrierea dotărilor/resurselor și dotărilor
pe care le vor aloca/utiliza pentru intervenții, în cazul apariției unor incidente/evenimente la
oricare din obiectivele menționate în caietul de sarcini
e) declarație pe proprie răspundere în care ofertantul va indica faptul că la elaborarea ofertei a ținut
cont de obligațiile referitoare la condițiile mediului, social și al relațiilor de muncă, conform
reglementărilor în vigoare la nivel național. Autoritatea/entitatea contractantă va preciza informații
detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile
de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, precum și entitățile juridice de la
care se pot obține, respectiv, Inspecția Muncii - site-ul:
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Oferta financiară va fi prezentată în lei, fără TVA, în conformitate cu Formularul de oferta si
Centralizatorul de preturi. Preţul total al ofertei include toate costurile aferente prestării serviciilor,
fără TVA. Nu sunt acceptate oferte care depășesc valoarea estimată a contractului. Oferta
financiară trebuie să fie întocmită astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu
privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de
achiziție publică. Oferta financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al
conținutului, pe toată perioada de valabilitate și trebuie să fie semnată pe propria răspundere de
către ofertant sau de către persoana legal împuternicită de către acesta.
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IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Documentele solicitate, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi introduse într-un colet
sigilat şi marcat în mod vizibil cu următoarele: UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU
MURES Cod de identificare fiscala: 4323101; Adresa: Strada: Koteles Samuel, nr. 6; Localitate:
Targu Mures; Cod Postal: 540057; Romania; Persoana de contact: Sipos Levente; cu mențiunea:
PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
SERVICII DE PAZĂ ȘI INTERVENȚIE PENTRU UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU
MUREȘ
- A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.06.2020, ora 11.00.
Dacă coletul nu este marcat conform prevederilor invitaţiei de participare, Autoritatea contractantă
nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care oferta se rătăceste. Ofertele se depun până la
data de 29.06.2020, ora 10.00 la sediul UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES
Cod de identificare fiscala: 4323101; Adresa: Strada: Koteles Samuel, nr. 6; Localitate: Targu
Mures; Cod Postal: 540057; Romania.
Ofertele se pot trimite şi prin poştă, cu confirmare de primire, la aceeaşi adresă, cu condiţia de a
ajunge până la data şi ora menţionată în anunțul de participare. Ofertele care sunt depuse/transmise
la alte adrese decât cea menţionată mai sus sau sunt primite de către Autoritatea contractantă după
expirarea datei şi orei limită pentru depunere, se returnează nedeschise.
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2020;
Ora locala: 11:00
Locul: sediul UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES Cod de identificare fiscala:
4323101; Adresa: Strada: Koteles Samuel, nr. 6; Localitate: Targu Mures; Cod Postal: 540057;
Romania.
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;
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conf. Legii
101/2016, actualizata
VII. Documentele aferente achiziţiei pot fi descărcate de pe site-ul: www.uat.ro
Nu se accepta oferte alternative.

Rector,
Prof.univ.dr.habil
Sorin Crișan
____________
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