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UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE BUCUREŞTI

ANEXAI 

INVITATIE DE PARTICIPARE

UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE BUCUREŞTI este interesata sa achiziţioneze 
cu semnarea unui contract valabil pentru perioada 01.05.2017-31.12.2017, servicii de 
paza,monitorizare si interventie pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acesteia la 
obiectivele situate in urmatoarele locaţii:

-Str.Gen. C-tin Budisteanu, nr.19-1 post-24/24 ore;

- Str.Gen. C-tin Budisteanu, nr. 10-1 post-24/24 ore;

- Str.Calea Grivitei, nr.22-1 post-24/24 ore;

- Str.Calea Grivitei, nr.28-1 post-24/24 ore;

- Str.Occidentului, nr.18-1 post-24/24 ore 

motiv pentru care s-a emis prezenta invitatie de participare.

1.Prezenta invitatie are ca obiect achiziţia de servicii de paza, monitorizare si interventie, cod 
CPV: 79713000-5; 79711000-1; 79710000-4.

2. principalele modalitati de finanţare si plata -Venituri proprii si venituri proprii cămin pentru 
anul 2017 pentru perioada mai-decembrie 2017.

3.Pentru participarea la procedura trebuie să prezentaţi în plic sigilat, la un loc cu 
propunerea tehnică şi cea financiară, următoarele documente de calificare (cerinţă minimă 
obligatorie):

a. Scrisoarea de inaintare, Original
b. Declaraţie privind situatia personala a operatorului economic, inclusiv cazierul 

judiciar şi financiar atât pentru firmă cât şi pentru administratorul acesteia (se 
completează DUAE)

c. Fisa de informaţii generale (se completează DUAE)
d. Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii din ultimii 3 ani (se 

completează DUAE)
e. Declaraţia privind dotările, echipamentele si mijloacele de transport (se 

completează DUAE)
f. Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat/cadre de conducere 

(se completează DUAE)
g.  Declaraţie pe propria răspundere privind pregatirea profesionala si calificarea 

personalului responsabil de îndeplinirea contractului de servicii, generală dar şi 
specifică contractului ân cauză (se completează DUAE)

h. Declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea de personal aparţinând unor 
etnii în care rata şomajului depăşeşte media naţională (se completează DUAE)

i. Declaraţie pe propria răspundere privind condiţiile de munca si protectia muncii (se 
completează DUAE)
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j. Declaraţie privind subcontractarea, doar dacă este cazul, (se completează 
DUAE)
k. Actul constitutiv, Certificat de înregistrare la ORC, copie CCO

1. Licenţă de funcţionare conform Legii nr. 333/2003, eliberată de Poliţia Română - 
Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, în termen de valabilitate, copie CCO 

m.Cont Trezorerie, copie CCO 
o. Cod Fiscal, copie CCO.

p. Poliţa de asigurare de răspundere civilă contractuală cu plata integrală, copie CCO 
inclusiv ultima chitanţă privind finalizarea plăţilor

q.. Certificare ISO 9001:2001, 14001:2005 si 18001:1999, copie CCO

s. în lipsa anumitor documente de calificare se poate depune o declaraţie pe 
propria răspundere a ofertantului prin care se obligă să prezinte în 3 zile lucrătoare 
de la notificarea scrisă a achizitorului toate documentele solicitate în cazul în care 
oferta sa este declarată câştigătoare, sub rezerva descalificării ofertei depuse.

4. Prezenta invitaţie se emite pentru servicii de paza, monitorizare si interventie în 
conformitate cu Caietul de sarcini cuprins în Documentaţia de atribuire anexată 
prezentei.

5. Valoarea estimată a contractului pentru perioada mai - decembrie 2017 este de 
358972,80 lei (fară TVA).

6. Oferta dumneavoastră va fi înregistrata la Registratura UNAB şi depusa în plic închis 
la adresa: str. Gen. C-Tin Budisteanu, nr.l9-Birou Achiziţii, tel:021.314.73.31 
e-mail:achizitii@unarte.org

7. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: marţi 24.04.2017, ora 15.00.
8. Data şi ora deschiderii ofertelor: marţi 24.04.2017, ora 15.30.
9. Ofertanţii pot participa la şedinţa de deschidere a ofertelor sau pot împuternici 

reprezentanţi care să participe.
10. Documentele ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă, 

numerotate şi semnate de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în contract.
11. Ofertele se vor orezenta în nlic închis care trebuie să conţină următoarele:

a. D OCUM ENTE DE C A LIFIC A R E plus DUAE, inscripţionate cu denumirea 
ofertantului
b. PRO PU N EREA  FINANCIARĂ, inscripţionată cu denumirea ofertantului
c. PRO PU N EREA  TEH N ICĂ, inscripţionată cu denumirea ofertantului 
d DOVADA PL A ŢII GARANŢIEI DE PA R TICIPA R E

12.Plicurile sosite după data limită stabilită în Documentaţia de atribuire vor fi respinse 
la deschidere.

13.Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de minim 90 de zile de la data 
deschiderii ofertelor; oferta valabilă pe o perioada mai mica de timp decât cea 
prevăzută va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

14.Eventualele contestatii cu privire la procedură vor fi solutionate conform Legii nr. 
98/2016, HG nr. 395/2016 .

întocmit,

BIROU ACHIZIŢII PU 
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