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La şedinţa au participat:

Comisia de evaluare a ofertelor:

Prezentarea ofertei SC Media Security SRL:
1. plic exterior insotit de foaia de înaintare nr. 2431/24.04.2017;
2. se constata dovada plaţii garanţiei de participare la licitatie: chit. 35606/24.04.17 

pentru suma 3590 lei

Prezentarea ofertei SC Seval Security SRL:
1. plic exterior insotit de foaia de înaintare nr. 2439/24.04.2017
2. se constata dovada plaţii garanţiei de participare la licitatie: OP fara număr pentru 

suma 3589.72 lei

Se verifica împuternicirile reprezentanţilor celor 2 societati comerciale:
1. împuternicirea 43/24.04.17 A Domnului Ciurduc Ion Viorel pentru Media

2. împuternicirea 111/24.04.17 A Domnului Anghel Adrian pentru Seval Security

1. Dr. ing. Adrian Cristescu, prese
2. Ec. Alina Vasilescu, membru
3. Ing. Cristina Anton membru

Au fost prezentate 2 oferte:
1. SC Media Security SRL
2. SC Seval Security SRL

Security



Se verifica daca documentele cerute pentru calificare sunt prezentate de către cele 2 
societati ofertante; se constat ca :
1. Societatea Media Security nu a depus copie a Certificării ISO 14001, nu adepus 

certificatele de atestare fiscala emise de către Anaf si de către DITL, nu a depus 
cazier judiciar pentru Societatea comerciala

2. societatea Seval Security a depus toate documentele solicitate in documentaţia de 
atribuire a serviciilor de paza, securitate , monitorizare.

Ambele societati au depus propunerile tehnice, acesrtea vor fi analizate pe parcursul 
zilei de 25.04.2017.

Ambele societatia au depus oferte financiare dupa cum urmeaza:
1. SC Media Security SRL: 9.501ei/ ora/ agent de securitate
2. SC Seval Security SRL : 10.99 lei/ ora/ post

UNARTE

Comisia de evaluare oferte

SC M edi/Secu'rity SRL 
Dl CiurduclSn Viorel

c
Presedinte:Dr. ing. Adria^yCristesciu- 
Ec. Alina Vasilescu yWw]
Ing. Cristina Anton //

c m ^

Aw\ ^>v\WsA U v\ -e’AssUVA ̂ plp-Vr- , ^  -2°

SC Seval Security SRL 
Dl Anehe/1 Adrian



U N IVER SITATEA N A Ţ IO N A LA  
DE A R TE  B U CUR EŞTI
RE< JRA

INTRARE N r .................
, IEŞIRE^—  ^  L

a cZ tuaJ& J ........ Luna Anul>

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI COMISIEI DE EVALUARE A 
OFERTELOR PENTRU ACHIZIŢIE DE SERVICII DE PAZA, 
PROTECTIE SI MONITORIZARE (CONFORM ANUNŢULUI 

PUBLICAT PE SITE-UL UNARTE IN DATA DE 20.04.2017; 
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE NR. 2360/20.04.2017)

Urmare a analizarii documentaţiilor pentru atribuirea serviciilor de paza, 
protectia si monitorizare prezentate de către societatile comerciale Media 
Security SRL si Seval Security SRL, comisia de evaluare a constatat in 
conformitate cu prevederile “Caietului de sarcini”, “Criteriile de Calificare” si 
cu “Documentele aferente ofertei”, parte integranta a prezentului Proces 
Verbal, ca SC Media Security SRL nu îndeplineşte condiţiile de participare la 
procedura deoarece:

1. Nu a prezentat Cazierul Judiciar afferent societatii (paragraful 5.2 din 
Caietul de sarcini)

2. Nu a prezentat Certificatul Fiscal emis de către ANAF
3. Nu a prezentat Certificat Fiscal emis de către DITL
4. Nu a prezentat certificarea ISO 14001/2005

In procedura de atribuire a serviciilor de paza, protectia si monitorizare a 
ramas SC Seval Security SRL.

Pentru SC Seval Security SRL comisia de evaluare a analizat conformitatea 
ofertei tehnice cu prevederile Caietului de Sarcini menţionând rezultatele 
analizei in tabelul “Conformitatea ofertei cu prevederile Caietului de Sarcini 
pt. achiziţia serviciilor de paza” , tabel ce face parte integranta din prezentul 
Proces Verbal.

Analizand documentele referitoare la criteriul tehnico-calitativ prezentate de 
către SC Seval Security SRL comisia a acordat conform Anexei 1 la FISA 
DE DATE, un punctaj total de 64 puncte.
Anexa 1 la FISA DE DATE face parte integranta din prezentul Proces Verbal.

25.04.2017 ORA 12.05

La şedinţa au participat:

1. Preşedinte: Dr. ing. Cristescu Adria:
2. Ec. Alina Vasilescu, membru -/fi/
3. Ing. Cristina Anton, membru C #



Oferta economica a SC SEVAL SECURITY SRL este de 10.99 lei/ora/post.

Punctajul general obtinut de către SC SEVAL SECURITY SRL este 0.84 
conform “Calculului Punctajului General “ .
“Calculul Punctajului G eneral” face parte integranta din prezentul Proces 
Verbal.

Ca urmare a celor expuse mai sus, comisia a hotarat in unanimitate atribuirea 
Contractului pentru servicii de paza, protectie si monitorizare societatii Seval 
Security SRL.

Data limita de primire a contestatiilor: 27.04.2017 ora 12.30

Preşedinte: Dr. ing. Cristescu Ai 
Ec. Alina Vasilescu, membru 
Ing. Cristina Anton, membru
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CRITERII DE CALIFICARE

Documente
solicitate

Criteriu de 
îndeplinit

Criteriu
indeplinit

Observaţii

cazier judiciar 
societate

fara înregistrări
N U

cazier judiciar 
administrator

fara inregistrari
M

bilanţurile 
contabile 
2015,2016 sau 
ultimele 3 
bilanţuri
certificat fiscal 
emis de ANAF

fara datorii la 
bugetul de stat 
si la bugetul de 
asigurari sociale

N O

certficat fiscal 
emis de DITL

fara datorii
KJ U

certificat 
constatator emis 
de ONRC

obiectul de
activitate
corespunde
obiectului
achiziţiei

D A r

fara menţiuni 
conf Legii 
85/2006 legate 
de
insolvabilitate 
sau incapacitate 
de plata

B / V

Document 
justificativ pt 
forma inreg/ 
apartenenta 
profesionala
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pentru pers. 
Juridice/ fizice 
străine

Informaţii 
privind societatea 
conf. DUAE
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Licenţa IGPR 
copie conf cu 
originalul
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copie conf. cu 
originalul

Poliţa de 
răspundere civila 
2017, cu dovada 
plaţii integrale

v h
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copie legalizata 
sau copie conf cu 
origin+ originalul
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certificare ISO 
9001/2001
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certificare ISO 
14001/2005 N U

Certificare ISO 
18001/1999
Declaraţie pe 
propria 
răspundere 
referitoare la 
pregatirea si 
calificarea 
profes. a 
personalului
Declaraţie pe 
propria 
răspundere pt 
respectarea 
condiţiilor m-ca 
pt. personalul 
propriu dpdv al 
legislaţiei de 
securitate si 
sanatate

b / V
Formularul 9

Formularul 
referitor la 
subcontractanti
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Ca ^ dJ L -

"Formularul 10
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DOCUMENTE AFERENTE OFERTEI

Nr.
crt

Documente Exista Observaţii Nr formular

1 Scrisoarea de 
inaintare î> /V

înregistrata 
la Unarte

Formularul 1

2 Declaraţie pe 
propria răspundere 
privind indeplinirea 
cerinţelor de 
calificare

3 Garanţia de 
participare la 
procedura de 
achiziţie
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4 Oferta D/V Formularul 7
5 Declaraţia privind 

conflictul de 
interese conf. Legii 
98/2016

K<U

Formularul 2

6 Declaraţie privind 
respectare reglem. 
Nat. de mediu

N U
Formularul 3

7 Scrisoare de 
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Formularul 6
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Conformitatea ofertei cu prevederile Caietului de Sarcini pt achiziţia serviciilor de paza



Anexa 1 la FISA DE DATE
Privind atribuirea celor 80 puncte pentru criteriul tehnico-calitativ

Nr.
crt

Criteriul tehnico-calitativ Punctaj 
atribuit SC 
SEVAL 
SECURITY 
SRL

Atribuire punctaj

1 Experienţa responsabilului de 
obiectiv

10 1 an= 1 punct 
10 ani=10 puncte

2 Disponibilitatea responsabilului de 
obiectiv

10 telefonic la orice ora 
24/24,7/7= 5 puncte 
personal la locaţie la orice 
ora 24/24, 7/7 la 
eveniment^ 10 puncte

3 Timpul de răspuns la interventie 20 pana in 5 minute= 20 puncte 
intre 5 si 10 minute=10 
puncte
peste 10 min= 1 puncte

5 Capacitatea de asistenta tehnica la 
interventie

10 4 persoane= 10 puncte 
3 persoane= 5 puncte 
2 persoane= 1 punct

6 Raportarea evenimentelor 5 in max 5 minute de la 
producere către 
administratorii obiectivelor 
si scris in max 12 ore= 5 
puncte
peste 5 minute de la 
producere si scris in max 12 
ore = 1 punct

7 Instruirea si calificările 
suplimentare ale agenţilor paza

2 se acorda cate 1 punct 
pentru fiecare curs absolvit/ 
agent de paza cu relevanta 
in domeniul pazei si 
securitatii

8 Experienţa in materie de securitate 
a firmei de paza

7 3 ani sau mai mult = 
lOpuncte
intre 2 si 3 ani=7 puncte 
intre 1 si 2 ani= 4 punct 
sub 1 an=2 puncte

Total 64



Calculul Punctajului General obtinut de către SC SEVAL 
SECURITY SRL

Pret ofertat: 10.99 lei/ora/post
Punctaj obtinut la criteriul tehnico-calitativ: 64

p=pondere pret: 20%
q=pondere criterii tehnico-calitative: 80%

Oferta = Pret ofertat/ pret minim ofertat*p + punctaj pt. criterii th- 
ec/100

Oferta Seval = 10.99/10.99*20 % + 64/100= 0.20 + 0.64 = 0.84


