
SE VAL 
SECURITY

SEVAL SECURITY S.R.L
Sediu: Buc.,Str. Mărgeanului, nr. 52,sector 5 
CUI : R034055400, J40/1229/2015,
Punct de lucru: Bucureşti, Str.loviţa, nr. 11, 
Etj.2, camera 2, sector 5 
Licenţă de funcţionare nr. 2624/P/05.05.2015 
Tel/Fax.031/4361590; 0770.799.850 
Email: sevalsecuriti@gmail.com

U N IVER SITATEA N A Ţ IO N A LĂ  
DE AR TE  B U CUR EŞTI 
REGiSTF^Ty RA

IN TR A R E  I,

'****>Nl.......
m a ...... Luna

N r.l 2/20.04.2017

CĂTRE
UNIVERSITATEA NAŢIONALA DE ARTE BUCUREŞTI 
Str. General Constantin Budisteanu, n r .l9, Sector 1

Referior la procedura privind achiziţionarea servicii de paza, proiecţie, 
monitorizare si interventie rapida precum si mentenanta a sistemelor de 
monitorizare si alarmare pentru clădirile Universităţii Naţionale de Arte 
Bucureşti, va rugam sa ne răspundeţi în mod clar şi complet, cât mai repede 
posibil, La urmatoarea solicitare de clarificari:
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l! Prin documentaţia de atribuire ati solicitat ca si criteriu de evaluare 

disponibilitatea responsabilului de obiectiv. Pentru 10 puncte solicitati 
“personal la locaţie la orice ora 24/24, 7/7 la eveniment”. Va rugam sa 
clarificaţi aceasta cerinţa avand in vedere ca prin caietul de sarcini se 
solicita paza pentru 5 obiective, iar un responsabil de obiectiv nu poate fi 
personal la locaţie la orice ora 24/24, 7/7 la eveniment la toate locaţiile.

2. Prin documentaţia de atribuire ati solicitat ca si criteriu de evaluare 
instruirea si calificările suplimentare ale agenţilor paza. Se acorda cate 1 
punct pentru fiecare curs absolvit/ agent de paza cu relevanta in domeniul 
pazei si securitatii. Va rugam sa clarificaţi ce alte cursuri cu relevanta in 
domeniul pazei si securitatii ati avut in vedere.

3. Prin caietul de sarcini solicitati ca Prestatorul trebuie sa detina poliţa de 
Răspundere Civila valabila pentru anul 2017, plătită integral. Va rugam 
sa eliminaţi cerinţa plaţii integrale a poliţei de asigurare intrucat este 
restrictiva, in condiţiile in care legislaţia prevede plata in rate a poliţei.

4. Prin caietul de sarcini solicitati depunerea de către candidaţi a bilanţurilor 
contabile aferente anilor fiscali 2015,2016. Va rugam sa eliminaţi cerinţa 
depunerii bilanţului aferent anului fiscal 2016, intrucat este restrictiva. 
Conform dispoziţiilor Codului fiscal si a Codului de procedura fiscal, 
bilanţul aferent anului 2016 poate fi depus pana la data de 25.05.2017
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Prin prezenta răspundem solicitării Dumneavoastra pentru 5
clarificari transmise prin adresa Dumneavoastra nr. 12 / D
20.04.2017 si înregistrate la registratura Universităţii Naţionale de
Arte din Bucureşti cu nr. 2388 / 21.04.2017 dupa cum urmeaza :

1. Paragraful 3.5.5. din Caietul de sarcini se refera concret la 
comunicatorul GPRS

1.1 «personal la locaţie la orice ora 24/24, 7/7 la eveniment» 
inseamna ca responsabilul de obiectiv trebuie sa se prezinte la 
obiectiv, in caz de eveniment la orice ora indiferent ca este zi 
sau noapte (24/24), indiferent ca este zi lucratoare sau de 
week-end (7/7)

2. Prin instruire si calificari suplimentare in domeniul pazei si 
securitatii am avut in vedere cunoaşterea de catre agenţii de 
paza a unei limbi străine de circulaţie internaţionala necesara in 
situatiile in care vizitatori din strainatate trebuiesc îndrumaţi catre 
anumite birouri sau cancelarii.

3. Cand am solicitat ca Poliţa de Răspundere Civila pentru anul 
2017 sa fie plătită integral am avut in vedere una dintre situatiile 
in care poliţa a fost plătită integral la achiziţionare sau, in situatia 
in care a fost plătită in rate, este achitata si ultima rata.

4. Ştiut fiind ca termenul de depunere al bilanţurilor la 31.12.2016 
este in luna mai 2017, in situatia in care acesta nu este inca 
depus, acceptam sa fie înlocuit de bilanţul la 30.06.2016.
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