
Servicii de paza, monitorizare si interventie pentru sectiile
Muzeului de Istorie "Paul Paltanea" Galati

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" GALATI 
Cod de identificare fiscala: 3952146; Adresa: Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 80; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224 Galati; Cod postal:
800010; Tara: Romania; Persoana de contact: -Telefon: +40 236412408; Fax: +40 336880008; E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) www.migl.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Recreere, cultura si religie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii de paza, monitorizare si interventie pentru sectiile Muzeului de Istorie "Paul Paltanea" Galati
Numar referinta: -

 
II.1.2) Cod CPV principal
79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de pază/monitorizare și intervenție, prestate de entitați juridice specializate, pentru secțiile Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea”, situate în Galați.
Serviciile de pază, monitorizare şi intervenţie sunt achiziţionate pentru un număr maxim de 19.656 ore. (4 posturi cu 4.368 ore/1
post de pază, în cazul unui program de 24 ore și 1 post cu 2.184 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 12 ore). Serviciile vor
fi achiziţionate pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019,
în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 262997,28
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
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Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare: 
Sectiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi de la adresele: Str. Al. I. Cuza nr. 80, Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, localitatea
Costache Negri, localitatea Suhurlui, localitatea Iveşti.Sectiile Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi de la adresele: Str. Al. I. Cuza
nr. 80, Str. Maior Iancu Fotea, nr. 2, localitatea Costache Negri, localitatea Suhurlui, localitatea Iveşti.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de pază/monitorizare și intervenție, prestate de entitați juridice specializate, pentru un număr maxim de 19.656 ore. (4
posturi cu 4.368 ore/1 post de pază, în cazul unui program de 24 ore și 1 post cu 2.184 ore/1 post de pază, în cazul unui program
de 12 ore). Serviciile vor fi achiziţionate pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii contractului pe perioada
01.01.2019 – 31.03.2019.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Da
Descrierea optiunilor: 
Posibilitatea prelungirii contractului pe perioada 01.01.2019 – 31.03.2019, în conformitate cu art. 165, alin. 1 din HG 395/2016 şi
numai în condiţiile existenței resurselor financiare alocate cu aceasta destinație.

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata proprie

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
Un contract de achizitii publice

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
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Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu
 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Servicii de paza, monitorizare si interventie pentru sectiile Muzeului de Istorie "Paul Paltanea" Galati
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1270 / 27.09.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 5
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SC ALFARO SECURITY SRL 
Cod de identificare fiscala: RO 18164600; Adresa: Strada Calea Prutului, Nr. 11A; Localitatea: Galati; Cod NUTS: RO224 Galati; Cod
postal: 800219; Tara: Romania; Telefon: +40 236323778; Fax: +40 236323778; E-mail: office@alfasecurity.ro; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 302191
Valoarea totala a contractului/lotului: 262997,28
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Da
Valoarea sau procentul din contract care ar putea fi subcontractat unor terti:
Valoare fara TVA:3000 Moneda: RON
Procent:0%

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Achiziţia serviciilor de pază, monitorizare şi intervenţie a fost iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de publicitate nr.
ADV1031014 din data de 24.08.2018, cu respectarea reglementărilor cuprinse în Normele procedurale interne privind procedura proprie
nr. 780/12.06.2018 . Documentaţia aferentă achiziţiei a fost publicată pe site-ul autoritatii contractante,www.migl.ro.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" 
Adresa: str. Al. I. Cuza, nr. 80; Localitatea: Galati; Cod postal: 800010; Tara: Romania; Telefon: +40 236412408; Fax: +40 336880008;
E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com; Adresa internet: (URL) http://www.migl.ro/; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2018
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Anexa D1 - Achizitii publice generale
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/24/UE

 
2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

• Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei
 
3. Explicatie
 

Procedură proprie  -  conform Art. 68, alin. 2, lit. b din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
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