
LICEULDE ARTE „DIMITRIE CUCLIN”
Str.Domneasea nr.97-99, Galaţi. CF: 3952200
“Tel. 0236415414

APROBAT,
Dir. Prof, PelinAn:

FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN,, GALATI

Aăresa: STR: DOMNEASCA NR. 97-99
Tocalitate: GALATI Codipostal: 800215 Tara: ROMANIA

Puncuce) de contact STR. DOMNEASCA NR-97-99 GALATI|Telefon: 0236415814

In atentia GANEA RALUCA

Ema iceularta yahoo.com: Fax. 0972875130

Aire informati por fi obtinute a:
X Punctul de contact mentionat anterior
o Altele: completati anexa 4.1

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
X Punctul de contact mentioi anterior
za Altele: completati anexa 4.11

Ofenelelproiecrele sau solicirariterocrerile de participare sau candidaturile vrebuie transmise Ta:

NPunetul de contact mentionat anterior
es Altele: completati anexa 4.111

Numar ZIpana lncare e poL Solca larificari inaintede data Țmita de depunere a otentelor/candidaturilor

rilorde clarificAutoritatea contactantăva răspundeînmod clar şicomplet tuturor informaţiilor suplimentarein a 2-a

zi înaintede termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor,

Numarulde zile până la care se pot solicita clarificări înainte de limita de depunere a ofertelor / canditailor:3 zile

Vor fi tansmise pe e-mail, fax.

12) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)

Ta Minister Sau Orice alutOtate nationala Sau federala, inclusivȚa Servpublice generale

subdiviziunile regionale sau localeale acestora a Aparare

co Apentie/birou national sau federal (3 Ordinesi siguranta publica

rs Coleeivitate teritoriala E Mediu

1 Agentie/birou regional sau local O Afaceri economice si financiare

2 Organism de drept public E Sanatate

2 Insttuție/agenti europeana sau organizatie europeana Constructii si amenajari teritoriale

a Protectie sociala

2 Recreere, cultura si religie

= X Educatie

a Altele (precizati)



[| uvortatea contractanta actioneaza în numele altor autoritati contractante dabnuX

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1) DESCRIERE

TI1-1) Denui a data contractului/concursuluilp

Servicii de pază şi monitorizare a sistemelor de alarmă
11-1-2) Tipul contractului și locul de prestare a viciilor
Loede prestare:
LICEULDE ARTE„DIMITRIE CUCLIN,,

GALAȚI, STR. DOMNEASCA NR.97-99

CIF 3952200

oras
FAX: 0372875130

3) Lucrari 25) Produse o ŢoSeriicii a

Executare a Cumparare 2 Categoria sepci
Proiecaresiexecutare e Leasing a ANEXA NR2

Evecutrea, prin or o Inchiriere a Servicii de pază și monitorizare a

mijloace. a unei lucrari, Inchiriere cu optiunede o sistemelor de alarmă

conform cerintelor cumparare

speciticate de autoritatea O combinaie intre acestea o

contractanta

Tocul principal de executare Locul principal de rare cul principal Ge presare
poza sui LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN,,

Cod NUTS enoaoa Cod NUTS anonon GALAŢI, STR. DOMNEASCA NR97-99

11.13) Procedura implica
Un contract de achizitii publice x

îI-1) întormati prind acordul-endr (dupa caz) contractul X

Pcordrcadi Cumai iul Operator cconomIei E Acorăcadicu un SiRF Operator economie 8

Numarul non sau, dupa caz, numarul maxim ac de,
participanti la acordul-cadru preconizat

Posibiiatea de a relua competitia cu semnatarii acordului

cadru

daanup
Durata acordului cadru: Durata în ant: CEsau în luni: BEE

Durata acordului-cadru: Durata în ani: Do sau în luni: 10 lunicu posibilitatea de prelungire prin actadiţional pe 4 luni

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru ani:

Estimarea valorii totalea achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz: numai în ce)

Valoarea estimata fara TV A: 60.000,00 Moneda: LEI

sau intervalul: intre ___ si Moneda: RON

Frecventa si valoarea contractelor care urmează sa fie atribuite (daca se cunosc):

2



îIL1-5) Descrierea succinta a contractului saua achiziției/achizițiilor

Servicii de pază şi monitorizare a sistemelorde alarmă

L1-6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind ach

Vocabular principal

Dice principal oa CPV 79713000, seric depază
Cod CPV 79711000-1 monitorizare a sistemelorde
alarmă

Oieae) suplimentare)

îI.17) Contractul ntra sub înctdenta acordului privind contractele de achizitii publice dacă
AI.) Tapartre în Tour (penru preciza prind loturile uzat dacă
îI.13) Vor i acceptate Variante (fene ateaative) daEnuk

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI

î1-2-1) Cantitatea totala sau domeniul (nerv. dupa caz, roate loturile și toate optiunile)

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (mumai în cifre): 60.00.00 Moneda: LEI

sau intervalul intre si Moneda

1.22) Optiuni (apa ce) acm
Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valorie

Daca da, descrierea acestor optiuni:

Daca se caunoaste. CaTEnaru PE aZAL E aplicare a respectivelor Optiuni

în luni: D0sau in zile riooo (de la data atribuirii contruetului)

Numarul de prelungiri posibile (dupa caz): E8 sau înlerval între E20 si Ga

|
Daca e cunoaste; în uni: ce saîn ie coc (de adataburi contrat)

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în Tuni:-10 LUNI de la dara aburi contractul cuposibilitatea contractului prin act? aditional pe urmatoarele $

luni

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

14.1. Ajustarea pretului contractului daonuX

Daca DA se va preciza moda de ajrstare a preului contractului (în ce condi. când. cum, formala de ajustare aplicabila)

SECTIUNEA Il: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARESI TEHNICE

111.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

TII-1-1) Depozite valorice sigarantii solicitate (dupa cas)

TII-1-1-a) Garantie de participare da uk
Dao muy

2) Principatele modalitatide finantare SI plata si/sau trimitere Ta dispozitiile relevante

Fonduri bugetare
T11-1-3) Forma Juridica pe care o Va lua grupul de operatori economici caruiai se atribuie contractul (dupa caz)

FITE Contor 53 Ain Legea privind ehIZAŢIIE publice nr-98/2016. Asociere conform arL.66 din Legea privind



ch sectoriale nr 3972016. Asociere conform art-39din Legea privind concestunile de lucrări şi concesiunile de

servici nr.100/2016.

TIn-1-4) Executarea contractului este supusa altor condi speciale (dupa caz) dacinu
Daca da, descrierea acestor condiții

I1.1:5, Legislatia aplicabila

a) art.7 alin.(1) litd) din Legea nr.98/2016, pentru achiziţia serviciilor sociale şi alte servicii specificeîn
anexa nr:2 a căror valoare este mai mică decât 3.506.625 lei fară TVA, coroborat cu art.68, alin.2)lit.B)

din Legea nr.98/2016

111.2) CONDITII DE PARTICIPARE

2-1) Situatia personala 3 operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare Ia înserierea în registrul comertului

sau al profesiei

îI-2-1-a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

Declaraţie privind confictul de interese,

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în contractul autorităţii contractante sunt următoarele:

Pelin Ana-Larisa Director

Matei Valentina Contabil sef

Ganea Raluca Ndministator Patrimoniu

12-15) Capacitatea de exercitare a activitati profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionat

Cerinta 1. Certificat constatoremis de către O! iul Najional al Registrului Comerțului sau echivalent, în copie conform

inalul. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să ie reale/ actuale la dala limită de depunere a

oferilor. Obiectivul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din cenifiatul contatator emis de ONRC.

Cerinta 2. Certificat de întregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului în copie conform eu originalul

2-2) Capacitatea economica si financiara

Informati SiSau niveluri) rinite) necesare pentru Modalitatea Se îndeplinire

evaluarea respectarii cerintelor mentionate

1112-33) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Licenţa eliberată de M.A.I. Inspectoratul General al Poliţiei Române dincare să reiasă ca operatorul economic este

abilitat să presteze servicii de pază = copie «conform eu originalul

Informaţii referitoare la personalul de specialitate = coniorm caietului de sarcini

Lista cu dotarea tehnică necesară realizării serviciilor = conform eaietuluide sarcini

11220) Contracte rezervate (dupa cae) daonuk
Contractul Este FEZervat unor ateliere protejate: a
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea forteide munca protejate Li

111.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

TI1-3.1) Prestarea serviciilor în cauza este rezervata unei anumite profesii daonuX

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile

Dupa caz, menționati care profesie (concurs de solutii)

111.32) Persoanele Juridice au obligatia sa îndice numele si calificarile daX na
4



profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA DE ATRIBUIRE

TV-I-1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

Procerura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi a altor servicii specifice X

IV12) Limitarea număruluide operatari economici invitați să prezinte oferte sau Să participe

(licitatie restransa sinegociere competitivă. dialog compeitb)

Numar de operatori economicipreconizat DOO

sau Numar minim preconizat Ecosi,dupa caz, numar maxim DOG

Criterii obiective de limitare a numărului de canditati

IV1-3) Reducerea numarului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog

competitii)

Aplicarea unei licitaţii caresa se deruleze în etape succesive pentru a daonux

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor

care iebuie negociate

1V.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

TV 2-0) Criterii de atribuire (pa cazPI/a aBrica sa Fabricile corespunzatoare sana emumerali criteriile

de atribuire)

Celmai mic pret lcel maimic cost

+. Cel mai bun raport calitate/preţ

4 Celmai bun raport calitate/cost

ZOE 7aenonate în continuare (CIrerile dear71buire îrebude indicate împreuna cu ponderarea

sau in ordine descrescatoare a prioritati, in cazul in care mu se poale realiza ponderrea din

“motive demonstrabile)
ca criteriile enuntate în caietul de sarcini, în invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la

negociere sau în documentul descriptiv

1V.22) Se va organiza o licitatie electronica online dan
Daca da, înormati suplimentare despre licitatia CIsCIronica (dupa caz)

1V.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

1V3-1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

1V32) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasicontract daanuX
Daca da,

Anunt de intentie a Anunt despre profilul cumparatorului E.

Numarul anuntului n JO: erzan/S ano-Gooono din ne/oo/ene (zz/1/aaaa),

Alte publicari anterioare (dupa caz) 2
Numarul anuntului n JO: eaz/S aae-oonoaea din ae/ocv/oner (zzl/aoaa)

Şi



[Numarul anuntului în JO: acee/S ac EGEEdin DIB/EBa (zzfVaaaa)
Anunt de intentie
Numarul sidata publicarii in SEAP.

1V.3:6) Limba Sau limbile în care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

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

an saannnana aa canxkxanaa
Moneda în care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau oMine cu etapa finalade 1.E,

1V.37) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa își mentina oferta durata în luni: 206 sau în zile: 60

(de a termenul limita de primire a ofertelor)

1V.4. PREZENTAREA OFERTEI

1V-A-1. Modul de prezentare a propuneri tehnice
În această secţiune se prezintă informaţiile referitoare Ta structura și conținutul propunerii tehnice, în scopulde
a permite identificarea cuuşurinţă a modului în care se vor îndeplini specificaţiile tehnice din caietul desarcini
în implementarea contractului. După caz, se vor indica formularele ce trebuie completate.

Oferta tehnică va conţine descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestateșiapersonalului ce urmează a
fi alocatpentru efectuarea prestaţiilor.
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu cerințele prevăzute în prezentul Caiet de

sarcini, Cerinţele impuse în Caietul de sarcini vorfi considerate obligatorii șiminimale. In acest sens orice ofertă

de bază prezentată, care se abate de Ia prevederile caietului de sarcini, va fi luatăînconsiderare, dar numai în

măsură în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din

caietulde sarcini.
1V.4:2. Modulde prezentare a propunerii financiare,

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceastasă furnizeze toate informaţiile cu privire la

elementele de costce formează propunerea financiară.

Propunerea financiară va fi însoţită în original de o notă de fundamentare tarif/oră/agent pază, din care să reiasă

că tariful ofertat lei/oră/avent respectă cotele procentuale legale privind obligaţiile salariale la bugetul statului

(Salariu de încadrare, salariat cu/fără spor vechime, spor de noapte, ore lucrate în zile de sărbători legale, ore

lucrate în zile de sâmbătă şi duminică, ore concedii odihna, contribuţie asiguratorie pentru muncă (2,25%), fond

protecție persoane cu handicap, totalcheltuieli salarizare pe un angajat într-o lună, cheltuieli dotări şi logistică,

cheltuieli administrative profit ete.) semnată şi ştampilată în original de ofertant. Ofertantul va prezenta în

propunerea financiară oferta de preţ în Iei fară TVA / oră prestare servicii de pază
1V-4-3. Modulde prezentare a ofertei

Gretase va depune În adrese

LICEUL DE ARTE „ DIMITRIE CUCLIN,

GalatiStr. Domneasca nr:97-99

sau pe mail liceularta(2 yahoo.com

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VII) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa ca) danuX
Daca da,precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

V12) ContractulConcursulse înscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comui daBnuk

Daca da, trimitere (rimiteri) a proeci(e) si/sau prograzm(e)

TIpaTaETanar
Cofinantare a
Credite externecu garantia statului E

Fonduri europene 2 Daca da, numele fondului (e va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri, a



VIA) CALDE ATAC

VII) Organismul competent pentru caile deatac
Denumire oficiala: LICEULDE ARTE „DIMITRIE CUCLI

Adresa: Sediul social: Galatistr. Domneasca nr. 97-99,

Tocaitate: Galaţi Cod postal: 800215 Tara: România

mal: ceulanarayshoocom Telefon: 0Z36ITSITA

Aăresa Internet (URL) cuclin.ro|Fax: 0372875130

Întocmit,
Administrator,
Ganea Raluca

Ok



ANEXA A

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

1 ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII

SUPLIMENTARE

Denumire oficiala: LICEULDE ARTE „DIMITRIE CUCLIN,,

Adresa: str. Domneasca nr.97 -99 Galaţi

Tocaltate: Galaţi Cod postal: 800215|Tara- RomâniaPunde contat: Teicon. 0236415414

1 atentia: Ganea Raluca

Email Ticeulartaa Șahoo-com, Fat 0372875130

Adresa Internet (URL) cuci.

11) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE

SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND

UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficiala: LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN,

Presa:str. Domneasca nr.97 -99 Galaţi

Tocalitate: Galaţi Tod postal: 800215 Tara:România

Punct de contact: Telefon: 0230715314

n atentia: Ganea Raluca

E-mail Iiceularara yahoo.com;
Fax: 0972875130

Adresa Internet (URL) cuclin.ro

1) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE

OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala: LICEUL DE ARTE „DIMITRIE CUCLIN,

Răresa: str. Domneasca nr.97-99 Galaţi

Tocalitate: Galaţi Cod postal: 800215 Tara: România

Punct de contact: Telefon:

In atentia: Ganea Raluca

E-mail? licculartaa yahoo.com: Fax

Adresa Internet (URL): culin.r0
ez

Întocmit,
Administrator,
GaneaRaluca

Qat



ANEXA B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. oa DENUMIRE

1) DESCRIERE SUCCINTAA3) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHI E PUBLICE)

Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz)

Obiect principal TBEBARR-a Da0B-ă Brac-a

Obiecte) EE-OBORIaE-a nora Ba0E-a

suplimentare) oa.an.00.00-8 a]BEOB,A0,20-a BanE+a GDDO-A

EaDOaB.00-A amao- DOE
|3) CANTITATE SAU DOMENIU

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): Moneda:

Moneda:

(Valoarea se va exprima obligatoriu în moneda în care va fi exprimată valoarea estimata totala)
sau intervalul: intre

2 INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE

FINALIZARE (dupa caz)

Durata în luni: DE sau în zile: none
3 INFORMATII SUPLIMENTARE PRIV IND LOTURILE (inclusiv Cel referitoare la garantia de participare)

Valoarea garanli e participare (numa în cifre) _Monea:

-- Urilizati prezenta anexa pentru fiecare lot -

Întocmit,
Administrator,
Ganea Raluca

Ga


