
CONSILIUL JUDEŢEAN -— RMAN

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

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. =
Nr. 27926 din 28 Octombrie 2020 | Aprobat,

P- Director General

pap Marius,

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschideresi evaluare a ser

Încheiat astăzi, 28 Octombrie 2020, cu ocazia deschiderii si con ofertelor depuse în
vederea atribuirii contractului de achiziție publică avândcaobiect “Lucrari de renovare la
apartamentele Centrului Teritorial pentru Protectia de Alexandria, din mun.
Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR, Bl.T924,et.1, ap.6 si et.2 ap9 |

Procedura de atribuire : Achizitie directa
|

CodCPV: 45453100-8 Lucrari de renovare (Rev.2)
Număr Anunt de participare: ADV1177863 / 21.10.2020 - SICAP și pe Site-ul : www.dgaspetr.ro
Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoareestimatătotală: 137.792,41 lei fara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor : 28.10.2020, ora 11:00

Comisia de evaluare compusă din : |

1. Vatafu Livia Florina — presedinte cu drept de vol, |

2. Crivat Georgeta — membru comisie,
3. Sanducu Liviu—membru comisie,

a procedat astăzi 28 Octombrie 2020, ora 11:30 , la sediul Direcţiei Generale de
Asistentă Socială și Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea
și evaluarea ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii3odeaspeir.ro până la data de 28.10.2020 ,

ora 11:00, în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrari de renovare
la apartamentele Centrului Teritorial pentru Protectia de Tip Familial Alexandria, din mun.
Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR, Bl.T924, et.1, ap.6 si ct.2 ap9”

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1,1. Ley

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în
conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţile 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 Legeanr.
98/2016 privind achizițile publice :

3) Legea privind remediile si caile de atac în 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 şi complețările ulterioare ;

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



T)Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
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

servi
9) www.anap.gov.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică
21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a

candidaturilor/ofertelor
Nu au fost clarificari/contestații, depuse la documentația de atribuire.
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.

Setrece la deschiderea adresei de email: achizitii3(&deaspctr.ro pentru vizualizarea ofertelor
depuse de participanții ofertelor șise constată faptul că la prezenta procedură au fost depuse trei oferte:

- În data de 27.10.2020 ora 18:46 , oferta transmisa de catre SC AGL GRIMPEX SRL ,

inregistrata la nr. 21 / 28.10.2020;
- In data de 28.10.2020 orele 08:14 , 08:20 , oferta transmisa de catre SC CONSTRUCT

RALIMOB SRL, inregistratala nr. 22 / 28.10.2020;
- In data de 28.10.2020 ora 10:57 , oferta transmisa de catre SC RAGAZY BUSINESS SRL ,

inregistrata la nr. 23/ 28.10.2020;

Se consemnează documentele depuse de ofertanti în cadrul anunţului de participare si se da
citire datelor principale ale fiecarei oferte, astfel:

Documente solicitate
SC AGL SC CONSTRUCT RAGAZY BUSINESS

: GRIMPEX SRL RALIMOB SRL | SRL
Fișă de informații DA DA DĂ comuna

|_generale -
Oferta financiara DA DA - incompleta DA — formular FI si F2 -

Decat formular  F3|pentru apartament 6 si

numai pentru|pentru apartament9
apartamentul 6. |Oferta Tehnică DA + formular F3|DA DA

—
formular F3 pentru

pentru apartament apartament 6 si pentru
6 si apartament 9

:
apartament 9

2.3. Procesul de evaluare
a)Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor , evaluarea propunerilor tehnice
Comisia de evaluare, trece la analiza propunerilor tehnice si documentelor depuse pentru

indeplinirea cerintelor minime de calificare.
In urma analizei documentelor ofertantilor privind calificarea/selecția ofertelor, comisia decide

urmatoarele:
- oferta transmisa de catre SC AGL GRIMPEX SRL este admisibilă pentru îndeplinirea

cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerinţelor tehnice.



oferta transmisa de catre SC CONSTRUCT RALIMOB SRI

îndeplinirea cerințelor minime de calificare și conformă din punct de vederi
oferta transmisa de catre SC RAGAZY BUSINESS SRLeste adi

cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințeloi

b)Evaluarea ofertelor financiare
Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnică şise trece la evalua
In urma evaluarii tuturor datelor obtinute cu privire la ofertele fina

constata:

L este admisibilă pentru
al cerințelor tehnice.
isibilă pentru îndeplinirea
tehnice.

rea ofertelor financiare.
ciare, comisia de evaluare

Valoare oferta financiara
N Ofertanti participanti e ora VA

Apartament 6 [ Apartament 9
1|SCAGL GRIMPEX SRL 115.236,56

57.668,90 I 57.567,66
2|SC CONSTRUCT RALIMOB SRI. 6870624

— ]68706.24 |

3|SC RAGAZY BUSINESS SRL 137.139.79
68923.73 | 68.816.06

Comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare sub aspectul
de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent n
cu ceea ce urmează a fi prestat şi decide că:

- Oferta transmisa de catre SC AGL GRIMPEX SRL, in valoarede 1

admisibila si conforma.
Oferta transmisa de catre SC RAGAZY BUSINESS SRL, in valoare
este admisibilasi conforma.

- Oferta transmisa de catre SC CONSTRUCT RALIMOB SRL,esteii
corelare cu propunerea tehnica prezentata, nerespectand conditiile d
In bazaart. 215 din Legea nr.98/2016 coroborat cu art 137, alin

oferta depusa de catre SC CONSTRUCT RALIMOB SRL este
neconforma, motiv pentru care comisia de evaluare respinge of
CONSTRUCT RALIMOB SRL.

In urma evaluarii ofertelor financiare si aplicarii criteriului de atribui
Comisia de evaluare, stabileste urmatorul clasament:

Clasament, în urma aplică criteriului de atriburie „ pre

xistenţei corecțiilor admise
obişnuit de scăzut în raport

5.236,56 lei fara TVAeste
le 137.739,79 lei fara TVA

completa si neconforma in
le participare.
„(2)din HG. nr. 395/2016,

nsiderata inacceptabila si
ra transmisa de catre SC

re „pretul cel mai scazut”,

tul cel mai scazut”LL Valoare ofertă Clasament, în urma aplicării
: financiară criteriului de atribuire „ pretul cel

= mai scazut” _
T|SCAGL GRIMPEX SRL, 115.236,56 IT

[2 [SC RAGAZY BUSINESS SRL 137.739,79 T

c)Finalizarea procesului de evaluare
Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat h

castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect Lucrari de
otaraste ca oferta declarata
enovare la apartamentele



Centrului Teritorial pentru Protectia de Tip Fami Alexandria, din
Aleea CFR, Bl.T924, ct.1, ap.6 si et.2 ap9”, cod CPV - 45453100-8, est

un. Rosiorii de Vede, str.
oferta depusa de catre SC

AGL GRIMPEX SRL, cu o propunere financiara in valoare de 115.236,56lei fara TVA.
|

CAPITOLUL 3

Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, intrunita astazi 27 Octombrie 2020, avand la
desfasurat si relatat în prezentul Proces Verbal al ședinței de deschidere

baza procesul de evaluare
si evaluare a ofertelor, in

conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului ar
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederi
contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016
hotărăşte că oferta propusăde catre SC AGL GRIMPEX SRL, in valoare
este câstigatoare la procedura/achizitia directa pentru atribuirea contractului
ca obiect Lucrari de renovare la apartamentele Centrului Teritorial
Fa
cod CPV - 45453100-8.

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei
ofertelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur
transmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgas
Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1. Vatafu Livia Florina — presedinte cu Ta2. Crivat Georgeta- membru .. . 4
3. Sanducu Li — membru ..

ial Alexandria, din mun. Rosiorii de Vede, str. Aleea CFR, Bl.T924,et.1, ap.6

lor referitoare la atribuirea
rivind _achizițile publice.
le 115.236,56 lei fara TVA
de achizitie publica avand
pentru Protectia de Tip

t.2 ap9”,

le deschidere si evaluare a

xemplar original, care va fi
Clr.ro, Sectiunea Achizitii


