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Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr. II 52 g din25 Mai 2020
APROBAT

Director General,

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere și evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi, 25 Mai 2020, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect „Instalare Centrale termice la CTPTFCNS
Alexandria , Bl. M16, Ap. 5 şi 22”
Procedura de atribuire : Achiziţie directă
Cod CPV: 39715210-2 Echipament deîncalzire centrala
Număr Anunt de participare: ADV1148054/20.05.2020 - SICAP şi
Site-ul:www.dgaspetr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020

672,68 lei fără TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de email- achizitiil(odgaspctr.ro _:

25.05.2020, ora 10: 00

Comisia de evaluare, desemnată din cadrul Compartimentului Achizitii Publice şi Contractare
Servicii Sociale , compusă din :

1. Vătafu Livia Florina — presedinte cu drept de vol,
2. Crivăţ Georgeta — membru comisie,

ănducu Liviu — membru comisie,
a procedat astăzi 25 Mai 2020, ora 10:15 , la sediul Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi
Protecţia Copilului Teleorman. din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea şi evaluarea
ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii l(deaspctr.ro pânăla data de 25.05.2020 , ora10:00, în
vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Instalare Centrale termice la
CTPTFCNS Alexandria „

Bl. MI6, Ap. 5 și 22”

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în

conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițile publice ;

3) Legea privind remcdiile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,



precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.
101/2016.

4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare:
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare ;

6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
7) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şilegale :

8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii;

9) www.anap.gov.ro ;

10) www.dgaspetr.ro .

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică

21. Solicitări /răspunsuri la clarificări până la termenul
candidaturilor/ofertelor

Nu au fost clarificări /contestații, depuse la documentația de atribuire.

ită de depunere a

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenței comisiei si
invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate. impartialitate şi disponibilitate,
care se anexează prezentului proces verbal.

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii 1dgaspctr.ro pentru vizualizarea ofertelor
depuse de participanțișise constată faptul că la prezenta procedură , în termenul prevăzut în anunţ -
25.05.2020, ora 10:00 , au fost transmise trei oferte :

- în data de 21.05.2020 ora 13:47, de către SC INSTALATII SAN GAZ SRL,
- în data de 22.05.2020 ora 12:06, de către SC DONAU TERMO SRL ,
- în data de 25.05.2020 ora 07:19, de către SC FUTURE LINE INSTAL SRL.

Se consemnează documentele depuse de fiecare operator economic în parte , în cadrul
anunţului de participare și se dă citire datelor principale ale fiecărei oferte, astfel :

SC INSTALATII DONAU|SC FUTURE LINE
Documente solicitate in anuntul publicitar|SAN GAZ SRL TERMOSRL|INSTAL SRL

Fişă Informații Generale DA DA
.

DA
Autorizaţie/ Licenţă funcționare
Propunerea Tehnică DA Incompletă DA

comună cu
propunerea
Financiară

Propunerea financiara DA DA DA |

Certificat constatator DA DA DA__



2.3. Procesulde evaluare
a) Calificarea/selectia ofertantilor, evaluarea propunerilor tehnice
Comisia de evaluare , trece la analiza propunerile tehnice şi documentele depuse pentru

îndeplinirea cerințelor minime de calificare
In urma analizei documentelor ofertanților, comisia decide următoarele :

- admiterea ofertelor candidaților pentru îndeplinirea cerințelor minime de calificare publicate
în anuntul de participare și care sunt conforme din punct de vedere al cerințelor tehnice , după cum
urmează :

Denumire Lot / Cod CPY Candidaţi participanți

39715210-2 Echipament de încalzire centrala

—|- SC INSTALATII SAN GAZ SRL
- SC DONAU TERMO SRL
-SC FUTURE LINE INSTAL SRL

b) Evaluarea ofertelor financiare
Comisia de evaluare finalizează ctapa de evaluare tehnică şi se trece la deschiderea ofertelor

financiare .

În urma evaluării tuturor datelor obținute cu privire la ofertele financiare , comisia de
evaluare constată :

 OFERTANTI PARTICIPANŢI Pret, lei fara TVA

1.|SC INSTALATII SAN GAZ SRL. 6371,441
2. "SC DONAU TERMOSRL 600,00
3 SC FUTURELINEINSTAL SRL 640,00LIComisia de evaluare analizează propunerile financiare sub aspectul existenţei corecțiilor

admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut
În raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat şi constată că

oferta financiară propusă de către SC INSTALATII SAN GAZ SRL, sic conformă și
admisibilă ;

- oferta financiară propusă de către SC DONAU TERMO SRL, este conformăși admisibilă :

- oferta financiară propusă de către SC FUTURE LINE INSTAL SRL, este conformă şi
admisibilă .

În evaluării ofertelor financiare şi aplicării criteriului de atribuire „„ preţul cel mai scăzut”,Comisia de evaluare,stabileşte următorul clasament
OFERTANTI PARTICIPANȚI Valoare ofertă|Clasament, în urma aplicarii criteriului de

financiară atriburie,, pretul cel mai scazut”

SC INSTALATII SAN GAZ SRL 6371,441
SEE ISC DONAU TERMO SRL

|
6600,00 m |

SC FUTURE LINE INSTAL SRL 6640,00 m
O) Finalizarea Procesului de evaluare
Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat hotărăşte că oferta

declarată câştigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect „Instalare Centrale termice la
CTPTFCNS Alexandria , Bl. MI6, Ap.5şi

22", Cod CPV: 39715210-2, este oferta depusă de SC
INSTALATII SAN GAZ SRL, cu o propunere financiară în valoare de 6371441 lei fără TVA



CAPITOLUL 3

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfășurat și relatat în prezentul Proces
Verbal al şedinţei de deschidere şi evaluare a ofertelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice şi a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/
acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, hotărăşte că oferta propusă de catre
SC INSTALATII SAN GAZ SRL în valoare de 6371441 lei fără TVA, este câstigatoare la
procedura propric/ achiziția directă pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
„Instalare Centrale termice la CTPTFCNS Alexandria , Bl. MI6, Ap. 5 și 22", Cod CPV: 39715210-2.

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere si evaluare a
ofertelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care va
fi transmis—postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspctr.ro , Sectiunea Achizitii
Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

3. Sănducu Liviu — membru ..


