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. Director General

PutincașăRarius Mugurel

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere şi evalut.re a ofertelor

Încheiat astăzi, 29 Octombrie 2020, cu ocazia des-hiderii și eval
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect : „ Li
renovare la apartamentele Centrului de Tip Familial Alexandra - Violeta
Proceduradeatribuire : Achizitie directă
Cod CPV: 45450000-6 Alte lucrăride finisare a construi iilor (Rev.2)
Număr Anunt de participare: ADV1178484 / 23.10.2020 - SICAP şipeSite-ul : 'Www.dgaspctr.ro
Sectiunea Achi
Valoare estimată totală: 150335,00 leifara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor : 29.10.2020,ora 11:00

Comisia de evaluare compusă din :

1. Sănducu Liviu — presedinte cu dreptde vot ,
2. Crivăt Georgeta — membru comisie cu drept de vot ,
3. Vătafu Livia Florina — membru comisie cu drept de vot,a procedatastăzi 29 Octombrie 2020, ora 11:30 , la sediul Direcţiei Generale de Asistentă Socială și
Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea/ accesarea şi
evaluarea ofertelor depuse pe adresa de email: achizitiilGdgaspetr.ro până
ora 11:00, în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect

la data de 29.10.2020 ,

: „ Lucrări de reparațiişi de renovare la apartamentele Centrului de Tip Familial Alexandra - Violeta “

CAPITOLUL î

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

conformitate cu:
publicăs-a organizatîn

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/acordul
98/2016 privind achizițile publice ;

3) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractel

i - cadru din Legeanr.
r de achizitie publica, a

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrarisi concesiune de servicii, precum si
pentru organizareasi functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016.
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,cu modifictrile ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modifictrile și completățile ulterioare ;
6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;



T)Ordinul ministrului finanţelor publice 92/2002 pentru aprobarea Norțnelor metodologice privindangajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publițe, precum şi organizarea,evidența şi 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/:cordurilor-cadfu de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune dd lucrări şi concesiune de
servicii.
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 termenulimită de depunere acandidaturilor/ofertelor
Nuau fost clarificari/contestații, depuse la documentația de atribuire.
2.2. $edinta de deschidere| accesareaofertelor
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenței comisiei şiinvită membrii acesteia să completeze/confirme declaratiile de confidertialitate, impariialitate şi

disponibilitate.
Se trece la deschiderea adresei de email: achizitiilGdgaspetr.ro peptru vizualizarea ofertelor

depuse de participanți și se constată faptul că la prezenta procedură au fost depuse 4 (patru) oferte:
-în data de 29.10.2020ora 09:56 , oferta transmisăde catre SC AGL GRIMPEX SRL,
-în data de 29.10.2020 ora 10:08 , oferta transmisă de catre SC ROOF S |STEM SOLUTION SRL,-în data de 29.10.2020 ora 10:25,oferta transmisă de catre SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT
SRL,
-în data de 29.10.2020 ora 10:58 şi 10:59 , oferta transmisă de catre SC TELE MEDIA PREST
SRL.

Se consemnează documentele depuse de ofertanti în cadrul anunțulți departicipare şi se dă
citire datelor principaleale fiecarei oferte, astfel:

Ţ e SC VIOSIL ]| _ SCAGL SC ROOF SYSTEM|rsy SC TELE MEDIADocumente solicitate|GRIMPEX SRL|SOLUTION SRL ATIEIE PRESTSRL |

Fişă de informații|DA DA DA DA
generale

:
Oferta Tehnică DA DA DA DA
Oferta financiara|DA DA |DA DA

Autorizației DA DA DA DA
Licenţă funcţionare/
Certificat
constatator L

—_

2.3. Procesul de evaluare
a)Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor , evaluarea propunerilor tehnice

Comisia de evaluare trece la analiza propunerilor :chnice şi a documentelor depuse pentru
îndeplinirea cerintelor minime de calificare.

Potrivit art. 3,alin(1), lit. hh din Legea nr. 08/2016 privind achizițile pțblice, cu modificările şi
completările ulterioare, oferta este:

„,
actul juridic prin care opsratorul economic își manifestă voința de

a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea
financiară, propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documerțrația de atribuire”.
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În acest sens, în baza art. 215, alin.(4) şi alin. (5) din Legea nr. 98/2016
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cuart. 137,alin. (2),Ii

rivind achizițile publice,
. b din HG. nr. 395/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoațe la atribuirea contractelor
de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, în urma analizei
documentelorofertantilor privind calificarea/selectia ofertelor, comisia decid urmatocrele:

- oferta transmisă de catre SC AGL GRIMPEX SRLeste admițibilă pentru îndeplinirea
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințelor fehnice;

- oferta transmisă de catre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL este admisibilă pentru
îndeplinirea cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere l cerințelor tehnice;

- oferta transmisă de catre SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRLeste admisibilă pentru
îndeplinirea cerințelor minime de calificare şi conformă din pnct de vedere l cerințelor tehnice;

- oferta transmisă de către SC TELE MEDIA PREST SRLeste admisibilă pentru îndeplinirea
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vede e al cerințelor fehnice.

b) Evaluarea ofertelor financiare
Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnică şise trece la evaluare

În urma evaluarii tuturor datelor obtinute cu privire la ofertele finand
constată următoarele :

a ofertelor financiare.

iare, comisia de evaluare

Nr. EEE Valoare ofertăă financiară
cat Ofertanti participanti în lei fara TVA.
1 SCAGL GRIMPEX SRL 126245,70
2 SC _ROOF SYSTEM SOLUTION SRL. 136035,16
3 SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL

dea 149777,00
[4|SC TELE MEDIA PREST SRL 134146,49 1]

Comisia de evaluare analizează propunerile financiare sub aspectulede lege,al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent ned
Cu ceea ce urmeazăa fi prestat şidecide că:

- Oferta financiară transmisă de catre SC AGL GRIMP'3X SRL, în val
TVAeste admisibilă ,

- Oferta financiară transmisă de catre SC ROOF SYSTEM SOLUT|
136035,16 lei fără TVAeste admisibilă ,

- Oferta financiară transmisă de catre SC VIOSIL INSTALCONSTRU
149777,00 ci fără TVAeste admisibilă ,

- Oferta financiară transmisă de catre SC TELE MEDIA PRESTSRL, ii

fără TVAeste admisibilă .

In urma evaluarii ofertelor financiare şi aplicarii criteriului de atribuir
Comisia de evaluare, stabileste urmatorul clasament:

Clasament, în urma aplicării criteriului de striburie „ pret

istenței corecțiilor admise
[bișnuit de scăzut în raport

are de 126245,70 lei fără

ON SRL, în valoare de

CT SRL , în valoare de

valoare de 134146,49lei

„pretul cel mai scazut”,

l cel mai scazut”
Ofertanti participanti Valoare ofertă Clasament, în urmaaplicării

financiară în lei criteriului de atribuire
fără TVA „» prețul cel mai scazut”

| SCAGL GRIMPEX SRL 126245,70 I
| SC TELE MEDIA PREST SRL 134146,49 m
SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL. 136035,16. HI
[se VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL 197700 |

mw
1]



6) Finalizarea procesului de evaluare
Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evalua-e desfăsurat hi tărăşte că oferta declarata

castigatoare a contractului deaci
apartamentele Centrului de Familial Alexandra - Violeta “ cod CPV -

ie publica avand ca obiect „ Lucrări de eparaţii şi de renovare la
45450000-6, este oferta

depusa de catre SC AGL GRIMPEX SRL , cuo propunere financiara în vâloare de 126245,70leifaraTVA.

CAPITOLUL 3

Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, intrunita astazi 29 Octombrie 2020, avand la baza procesul de evaluare
desfasurat şi relatat în prezentul Proces Verbal al ședinței de deschidere i
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si

evaluare a ofertelor, în
Hotararii Guvernului nr.

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicere a prevederilbr referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 pțivind achizi
hotărăşte că oferta propusă de catre SC AGL GRIMPEX SRL,în valoare d

le publice,
126245,70 lei fara TVA

este câstigatoare la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contrațtului de achizitie publicaavand ca obiect „ Lucrări de reparaţii şi de renovare la apartamentele Cei
Alexandra- Violeta “ cod CPV - 45450000-6,

Preşedintele comisiei de evaluare declarăînchise lucrările şedinţei di

ofertelor.

ntrului de Tip Familial

deschideresi evaluare a

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.dgasp
Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1.Sănducu Liviu — presedinte cu dreptde vot

2. Crivăt Georgeta— membru ..

3. Vătafu Livia Florina - membru
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Sectiunea Achizitii


