Servicii de pază pentru clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei ”Carol I”

Nr. 345 din 07.03.2018

INVITAȚIE /ANUNȚ DE PARTICIPARE
Prin prezenta vă invităm să depuneți o ofertă pentru atribuirea contractului de servicii având
ca obiect Servicii de pază pentru clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei ”Carol I”, cod CPV
CPV 79713000-5
Procedura de atribuire a contractului este Procedura simplificată proprie conform art.
101 alineat 2 din H.G. 395/2016, cu o perioada de publicitate de minim 3 zile conform
NORMELOR (PROCEDURILOR) INTERNE pentru organizarea și desfășurarea procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii
specifice din categoria celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, cu valoarea estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin. (1 ), lit. c)
Date despre noua procedură:
I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) Autoritatea Contractantă: MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”
I.2) Date de contact: Brăila, Piața Traian 3, cod 810153, Tel/fax.: 0339.40.10.02; 0339.40.10.03
I.3) Tipul Autorității Contractante: Organism de drept public, Activitate (activitati) Recreere,
cultura si religie
II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
II.1.1) Titlu contractului: Servicii de pază pentru clădirile care aparțin de Muzeul Brăilei
”Carol I”,
II.1.2) Cod CPV principal – 79713000-5 - Servicii de pază
II.1.4) Descriere succintă:
Contractul are drept scop asigurarea serviciilor de paza, protecție si monitorizare a bunurilor
proprietate a Muzeului Brăilei ”Carol I”.
II.2.1) Descrierea achiziției publice
Contractul are drept scop asigurarea serviciilor de paza, protecție si monitorizare a bunurilor
proprietate a Muzeului Brăilei ”Carol I”, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini,
pentru un nr. de 4836 ore/agent/luna.
Autoritatea contractanta își propune sa achiziționeze noi servicii similare serviciilor
achiziționate prin atribuirea contractului inițial, conform art. 104 alineatul 8 din Legea 98/2016.
III. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE:
IV. Procedura simplificată proprie conform art. 101 alineat 2 din H.G. 395/2016
V. Valoarea estimată a achiziției: 576.451,20 lei fără TVA. Valoarea estimată a
contractului cu posibelele acte adiționale: 864.676,80
VI. Durata contractului: 8 luni (cu posibilitate de prelungire la 12 luni.)
VII. Prețul ofertei va fi exprimat în lei.
VIII. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile
IX. Documentația de atribuire este compusă din:
• Fișa de date
• Caietul de sarcini
• Modele de formulare
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• Model de contract
X. Plata se va face pe baza de factura, cu ordin de plată
XI. Condiții de plată: Plata se va face în lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, după
prestarea serviciilor în cont deschis la Trezoreria Statului.
XII. Locul de depunere a ofertelor: MUZEUL BRĂILEI ”CAROL I”, Brăila, Piața
Traian 3, cod 810153, Registratură
XIII. Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii economic (daca
este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu - http://www.muzeulbrailei.ro
XIV. Anunțul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este cazul, se va
publica pe site-ul propriu - http://www.muzeulbrailei.ro
XV.

Limba de elaborare a ofertei: Română

XVI. Documentația
de
atribuire este
publicata
pe
site-ul
propriu:
http://www.muzeulbrailei.ro
XVII. Documentele minime ale ofertei: conform precizărilor din Fișa de Date.
XVIII. Limba de elaborare a ofertei: Română
XIX. Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 ora 11:00
XX. Data limită pentru solicitare de clarificări: 14.03.2017 ora 14:00. Autoritatea
Contractantă va răspunde clar și complet la orice întrebare solicitată în
termenul stabilit în data de 16.03.2018.
XXI. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai
scăzut
XXII. Retrageri / Modificări Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau retrage oferta
numai înainte de data limită stabilită pentru depunere și numai printr-o solicitare
scrisă în acest sens. Dacă ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja
depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor
respective de către autoritatea contractantă până la data de depunere a ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-și retrage sau modifica oferta după expirarea datei
limită stabilită pentru depunere, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică și a pierderii garanției de participare.
XXIII. Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a autorității
contractante decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare ori este primită
de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă. Ofertele sunt declarate întârziate, dacă sunt depuse după
termenul limită pentru depunere înscris la pct.21.
XXIV. Căi de atac: În conformitate cu Legea 101/2016.
XXV. Informații suplimentare: Tel/fax.: 0339.40.10.02; 0339.40.10.03, în atenția
domnului MARIAN GAUREANU.
Nu se acceptă oferte alternative.
Manager,
Prof. univ. dr. Ionel Cândea
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