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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr, 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-ma

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962
5

Nr. L8PI din27 Octombrie 2020

Pu

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere şi evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi, 27 Octombrie 2020, cuocazia deschiderii ofertelor dej
contractului de achiziție publică având ca obiect achizitionarea de pavele si

amenajare alei curte cu pavele prefabricate din beton la Centrul de tip fi

Alexandria, Str. 1907, nr. 129, jud. Teleorman
Procedura de atribuire : Achiziție directă
Cod CPV: 45433112-2 - Pavare
Număr Anunt de participare: ADV1177167/19.10.2020 - SICAPşiSite-ul : www.dgaspctr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 24201.68 lei fără TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresade email- achizitii? dgaspe
27.10.2024, ora 11: 00

Comisia de evaluare, desemnata prin Dispozitia Dtrectorului General
nr.629/20.10.2020 si compusă din:

1. Gutu Adriana — presedinte cu drept de vot,
2. Stoica Daniel—membru comisie,
3. Schiopu Marian Aurel — membru comisie,
a procedat astăzi 27 Octombrie 2020, ora 11:15, la sediul Direcţiei General
Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la
ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii 2(Ddeaspetr.ro până la data de
vederca atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect ach
executarea lucrarilor de amenajare alei curte cu pavele prefabricate din
familial Maria-loana, Loc Alexandria, Str. 1907, nr. 129, jud. Teleorman.

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziţie

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acorduli
98/2016 privind achizițile publice;

il: dgaspetreyahoo,com

| APROBAT
p. Director General,

use în vederea atribuirii
executarea lucrarilor de
milial Maria-loana, Loc

tr.ro_:

al DGASPC Teleorman

de Asistentă Socială şi
eschiderea și evaluarea
7.10.2020, ora 11:00, în
zitionarea de pavele si

eton la Centrul de tip

publică s-a organizat în

pletările ulterioare;
todologice de aplicare a
i - cadru din Legea nr



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

precumsi pentru organizarea si functionarea Consiliului Nati
101/2016

4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ult
5) Legea administrației publice locale

nr.
215/2001, cu modificările şi

6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

concesiune de servicii,
nal de Solutionare a Contestatiilor nr.

rioare;
mpletările ulterioare;

7) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precumşi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legal

8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acor

ale proceselor-verbale
urilor-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. Modulde desfăsurare a procedurii de achizitie publică

2.1. Solicitări /răspunsuri la clarii
candidaturilor/ofertelor

Nu au fost clarificări /contestații, depuse la documentația de atribui;

2.2, Sedinta de deschidere a ofertelor

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire
invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, imparti:
care se anexează prezentului proces verbal

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii2GQdgaspetr.o p

ări până la termenul-limită de depunere a

re,

'omponenței comisiei si
litate și disponibilitate,

ntru vizualizarea ofertelor
depuse de participanți și sc constată faptul că la prezenta procedură, în termenul prevăzut în anunț -
27.10.2020, ora 11:00,au fost transmise trei oferte:
- în data de 26.10.2020 ora 10:14, de către SC DENISA ROIAL STAR SRL,
- în data de 27.10.2020 ora 08:11, de către SC PIPERMAN SRL,
- în data de 27.10.2020 ora 09:23,de câtre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL.

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

[ SC DENISA|SC PIPERMAN SC ROOF
Documente solicitate in anuntul ROIAL SRL SYSTEM
publicitar STAR SRL SOLUTION SRL

Fişă Informaţii Generale DA DA DA
| Autorizaţie/ Licenţă DA DA [DA
funcționare/Certificat constatator Ia“Propunerea Tehnică DA DA

| Propunerea financiara DA DA

[Experienta similara
_—_ NU

_
[DA

_ ŢBA



2.3. Procesul de evaluare
1) Calificarea/sclectia ofertantilor, evaluarea propunerilor tehnice

Comisia de evaluare, trece la analiza propunerilor tehnice și documentelor depuse pentru

îndeplinirea cerințelor minime de calificare.
In urma analizei documentelor ofertanților privind calificarea/selectii

următoarele:
Oferta transmisa de SC PIPERMAN SRL este admisibila intrucat în

de calificare si conformadin punct de vedere al cerintelor tehnice;

Oferta transmisa de SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL

ofertelor, comisia decide

leplineste cerintele minime

este admisibila intrucat

îndeplineste cerintele minime de calificare si conforma din punct de vedere al cerintelor tehnice.

- SC DENISA ROIAL STAR SRL nu a depus niciun document din care sa reiasa experienta

similara, asa cum e specificat in anuntul de participare la achizitia
de participare.

Potrivit art. 3, alin.(1), lit. hh din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja
Într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea finan

precum şi alte documente stabilite prin documentația de atribuire”; In a

irecta, la rubrica: Conditii

ublice, ofertă este: “actul
in punct de vedere juridic
iară, propunerea tehnică,
st sens, in baza art. 215,

alin.(4) si alin. (5) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 137, alin. (2), li. b din H.G. nr. 395/2016,

oferta SC DENISA ROIAL STAR SRLeste considerata inacceptabila si

care, conform art. 137, alin.(1), Comisia de evaluare respinge oferta SC DEI

b) Evaluarea ofertelor financiare
Comisia de evaluare finalizează etapa de evaluare tehnică

ofertelor financiare.

neconforma, motiv pentru
ISA ROIAL STAR SRL.

i se trece la deschiderea

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

constată: E

| OFERTANTI PARTICIPANȚI
Valoare oferta financiara]

| BATI
1.|SC PIPERMAN SRL 24106.78

[2“SCROOF SYSTEM SOLUTIONSRL 23950,00

Comisia de evaluare analizează propunerile financiare sub aspectul existenței corecțiilor

admise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului

în raport cuceea ce urmeazăafifurnizat, executat sau prestat şi constată că

- oferta financiară propusă de către SC PIPERMAN SRL. este confe

- oferta financiară propusă de către SC ROOF SYSTEM SOLUTII

admisibilă.

În evaluării ofertelor financiare şi aplicării criteriului de atribuit

Comisia de evaluare, stabileşte următorul clasament:

parent neobişnuit de scăzut

măşi admisibilă;
N SRL este conformă și

„preţul cel mai scăzut”,

OFERTANTI PARTICIPANȚI | Valoare ofertă | Clasament, îl

financiară|criteriului de

| lei fara TVA|PMI scazut”

n urma aplic:
atribuire „pretul cel

SCROOF SYSTEM SOLUTION SRL 23950.00|SC PIPERMAN SRL 2410678
CEC E

TI



c) Finalizarea Procesului de evaluare
Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat hotărăşie că oferta

declarată câștieatoare a contractului de achiziție publică având ca obiect: achizitionarea de pavele si

executarea lucrarilor de amenajare alei curte cu pavele prefabricate din beton la Centrul de tip

familial Maria-loana, Loc Alexandria, Str. 1907, nr. 129, jud. Teleorman, Cod CPV: 45433112-2, este
oferta depusă de SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL, cu o propunere financiară în valoare de

23950,00 lei fără TVA.

CAPITOLUL 3

Concluzii şi semnături

Comisia de evaluare, intrunita astazi, 27 Octombrie 2020, avand la baza procesul de evaluare

desfăşurat şi relatat în prezentul Proces Verbal al şedinţei de deschidere
și evaluare 2 ofertelor, În

Conformitate cu prevederile Legii nr. 982016 privind achizitiile publice şi
a Hotararii Guvernului nr.

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare le atribuirea

Sontractelor de achizitie publică! acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice,

hotărăștecă oferta propusă de catre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRLîn valoare de 239500
lei fără TVA, este câstigatoare la procedura proprie/ achiziția directă pentru, atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect achizitionarea de pavele si executarea lucrarilor de amenajare alei

Sume cu pavele prefabricate din beton la Centrul de tip familial Maria-loana, Loc Alexandra, Str

1907, nr. 129, jud. Teleorman.
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere si evaluare a

ofertelor.
Drept pentru cares-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care vs

fi transmis — postatîn cadrul anunţului de participare pe site-ul woww.deaspțtr.ro , Sectiunea Achizitii

Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE
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