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Operator prelucrare date cu caracter personalnr. 2962
Nr. 24699 din 28 Septembrie 2020

PROCES-VERBAL
al şedinţeide deschidereşi evalus.re a ofertelor

Încheiat astăzi, 28 Septembrie 2020,cu ocazia deschicerii / accesării
transmise în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca
„ LUCRĂRI DE CONSTRUIREA ZIDURI ANTIFOC PENTRU BUTELII GPL LA CIA

Procedura de atribuire:„ Procedură simplificată proprie ”
Cod CPV: 45223000-6 - Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
Număr Anuntde participare: ADV 1170576 / 17.09.2020 - SICAP şi
Site-ul: www.deaspctr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 78361,76 lei fără TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de email-

ac28.09.2020, ora11: 00
Comisia de evaluare, desemnată din cadrul Compartiment lui Achizitii P

Servicii Sociale , compusă din :

1. Sănducu Liviu — presedinte cu drept devot,
2. Crivăţ Georgeta — membru comisie,
3. Vătafu Livia Florina — membru comisie,
a procedat astăzi 29 lunie 2020, ora 11:15 , la sediul Diecţiei General
Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Duniiii, nr. 7, la
evaluarea ofertelor depuse/transmise pe adresa de email: achizitiil(Qdg:
28.09.2020 , ora 11:00 , în vederea atribuirii contractului de achiziție pul
„LUCRĂRI DE CONSTRUIREA ZIDURI ANTIFOC PENTRU Bi
OLTENI ”

CAPITOLUL I

Sectiunea 1. Informatii generale
11, Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedurade achiziţie

conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările și cor
2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor m

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordul
98/2016 privind achizițile publice;3) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutii
101/2016.

4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modificările ult

il: digaspetreyahoo,com

APROBAT
jr Director General,

Putincantă Marius Mugurel

ofertelor depuse /
iect :

OLTENI ”

spetr.ro:
ublice și Contractare

de Asistentă Socială şi
accesarea/deschiderea şi
ispetr.ro până la data de
lică având ca obiect :

UTELII GPL LA CIA

publicăs-a organizat în

pletările ulterioare ;

todologice de aplicare a
lui - cadru din Legea nr.

(contractelor de achi

concesiune de servicii,
nare a Contestatiilor nr.

rioare;



5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ți

6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale;
7) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 peht

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltulei

completările ulterioare ;

ru aprobarea Normelor
lilor instituțiilor publice,

precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor »ugetare și legâle ;
8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standdrd ale proceselor-verbale

intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acprdurilor-cadru de achi
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de |c

concesiune de servicii;
9) www.anap.g0v.ro ;

10) www.dgaspetr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modulde desfăsurare a procedurii de achizitic publică
21. Solicitări /răspunsuri la clarificări până la termenul

candidaturilor/ofertelor
Nu aufost clarificări /contestații, depuse la documentaţia deatril
2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire

invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidertialitate, impa
care se anexează prezentului procesverbal.

'oncesiune de lucrări şi

componenței comisiei si
ialitate și disponibilitate,

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii 1Qdzaspetr.ro pentru accesarea ofertelor depusede participanțișise constată faptul că Ia prezenta procedură , în termenul prețăzut în anunț - 28.09.2020,
2020ora 21:50,ora 11:00,a fost transmisă o singură ofertă , în data de 27.09.

RALIMOB SRL.
Se consemnează documentele depuse de operatorul economii

Participare și se dă citire datelor principale ale ofertei , astfel

de către SC CONSTRUCT

în cadrul anunţului de

JSC CONSTRUCTRALIMOBSRL |
Documente solicitate în anuntul publicitar

Fişă Informații Generale DAAutorizație/ Licenţă funcționare
_Propunerea Tehnică DA

Propunerea financiară
= .

DA
[Certificat constatator =

DA

2.3. Procesul de evaluare
a) Calificarea/selectia ofertantilor, evaluarea propunerilor tehnice
Comisia de cvaluare trece la analiza propunerii 'ehnice și doc

îndeplinirea cerințelor minimede calificare .

In urma analizei documentelor ofertantului SC CONSTRUCTRAJdecide următoarele :

- oferta operatorul economic este admisibilă pentru începlinirea cerinț
Publicate în anuntul de participare şi conformă din punct de vedere al cerințel

b) Evaluarea ofertei financiare

umentele depuse pentru

LIMOB SRL , comisia

elor minimedecalificare
x tehnice .

Comisia de evaluare finalizează etapa de evaluare tehnică și se trece la deschiderca oferteifinanciare .

În urma consemnării datelor obținute cu privire la oferta financiară „ comisia de evaluare
constată :

| SC CONSTRUCT RALIMOB SRL

OFERTANTI PARTICIPANŢI

76|

Pret, lei



Comisia de evaluare analizează propunerea financiară sub aspectul existenței corecțiilor admisede lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al pr>țului aparent heobişnuit de scăzutîn raportcu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat și constetă că:
- oferta financiară propusă de către SC CONSTRUCT RALIMOB SRL,admisibilă ;

c) Finalizarea Procesului de evaluare

este conformăşi
Comisia de evaluare, având la bază procesulde evaluare desfăşurat hotărăște că oferta declarată

câștigătoare a contractului de achiziție publică având ca obiect „ LUCRĂRI DE CONSTRUIREA
ZIDURI ANTIFOC PENTRU BUTELII GPL LA CIA OLTENI ”, Cod CPV: 45223000-6, esteoferta depusă de SC CONSTRUCT RALIMOB SRL, cu o propunțre financiară în valoare de
76729,60lei fără TVA .

CAPITOLUL 3

Concluziişi semnături

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluae desfăşurat şi|relatat în prezentul ProcesVerbal al şedinţei de deschidere şi evaluare a ofertelor, în cor formitate cu Ppțevederile Legii nr. 98/2016privind achizitiile publice şi a Hotararii Guvernului nr 395/2016 pt ntru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică!acordului - cadru din Legeanr. 98/2016 privind achizițile publice, hotărășţe atribuirea contractuluideachiziție publică având ca obiect „ LUCRĂRI DE CONSTRUIREAZIDIBUTELII GPL LA CIA OLTENI ”, Cod CPV: 45223000-6, căt

SRL, pentru o propunere financiară în valoare de 76729,60leifără TVA.
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței

ofertelor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur

IRI ANTIFOC PENTRU
'ONSTRUCT RALIMOB

le deschidere si evaluare a

ixemplar original, care va fitransmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspttr.ro , Sectiunea AchizitiiPublice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1. SănducuLiviu — presedinte cu drepîde vot «44

2. Crivăţ Georgeta — membru ...

3. Vătafu Livia Florina — membru ..


