Nr. 757/02.09.2019
PROCES-VERBAL
de deschidere a ofertelor
Încheiat astăzi 02.09.2019 cu ocazia evaluării ofertelor depuse în vederea
atriburii contractului de achiziţie publică
X
având ca obiect: Servicii de pază şi protecţie în Piața George Enescu, în perioada 02.09.2019
– 25.09.2019, zona de desfășurare a evenimentului ”Festivalul George Enescu”
cod CPV : 79713000-5 Servicii de pază (Rev.2) Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

-

Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 231, din data 29.08.2019 compusă din:
Gabriela Arman – preşedinte
Mihai Guțanu – membru
Cristina Iacob – membru

a procedat astăzi 02.09.2019 ora 14:10 la sediul autorităţii contractante, la deschiderea
ofertelor depuse.
Preşedintele comisiei de evaluare face precizarea că în conformitate cu prevederile art. 68
alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 actualizată, a fost aleasă procedura proprie, conform
Normei interne a Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 7235/23.10.2018,
privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice
prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, actualizată.

-

În prealabil, s-a publicat pe site-ul www.ampt.ro:
Invitația de participare nr. 3330/29.08.2019;
Caietul de sarcini nr. 732/29.08.2019;
Draftul de contract
Formulare.
Nu s-au înregistrat solicitări de clarificări la documentația de atribuire.

1.

În termenul limită, a fost depusă următoarea ofertă:
S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.- oferta nr. 3369/02.09.2019, ora 08:39.
Nu au fost depuse oferte întârziate.

Se consemnează integritatea plicurilor ce conțin ofertele.
Preşedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conţin:
- Documente de calificare
- propunerea tehnică
- propunerea financiară
1

Elementele principale ale ofertei:
NR.
CRT.

Ofertant

Documente
de calificare

Ofertă
tehnică

Ofertă financiară
(lei, fără TVA)

1

S.C. SGPI SECURITY FORCE
S.R.L

X

X

14,50 lei/oră

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a
ofertelor, urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele depuse în conformitate
cu cele stabilite în documentația de atribuire și caietul de sarcini.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de deschidere a ofertelor azi,
02.09.2019, la sediul AMPT, din str. Polonă nr. 24-26, sector 1, București.

COMISIA DE EVALUARE:
Gabriela Arman – preşedinte / ___________
Mihai Guțanu – membru / _____________
Cristina Iacob – membru / _____________
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