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 Aprobat 

Nr.   19791/27.07.2021 Primar 

 Valentin VRABIE 

 

 

Raport procedură  

 

 

pentru încheierea 

Contractului de achiziţie publică    [x]  

Acordului-cadru [  ]  

 

având ca obiect „Servicii de revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER” 

 

 

cod CPV principal: 79952100-3- Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)  

coduri CPV secundare: 92311000-4 Opere de arta (Rev.2) 

                                      45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)  

                

Nr. invitaţie de participare  nr. 18343/12.07.2021 

Valoarea totala estimată:  1.276.870 lei fără TVA 

 

Comisia de evaluare numită prin Dispoziţia numărul 752 din data de 06.07.2021 compusă din: 

 

- Oprică Florin Constantin – preşedinte (cu drept de vot) 

 

- Ladaru Valentina – membru 

 

- Barău Rodica  – membru 
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a procedat în data de 20.07.2021, la sediul din strada Decebal, numărul 35, municipiul Medgidia, județul 

Constanța, la analizarea/vizualizarea garanțiilor de participare și a documentelor de calificare depuse la 

sediul autorității contractante. 

 

  

Capitolul 1 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publica 

 

 EVALUARE GARANTII DE PARTICIPARE SI DOCUMENTE DE CALIFICARE 

 

Documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs 

 

    [] a fost publicată în SEAP 

    [x] nu a fost publicată/publicată integral în SEAP din următoarele motive: Procedura s-a desfășurat 

conform procedurii simplificate, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu 

valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsă în intervalul 

135.060 lei până la 3.506.625 lei, respectiv 1.276.870 lei. Procedura a fost aleasă în funcție de valoarea 

estimată și tipul de servicii ce urmează a fi prestate.  

 

Nu au fost solicitate clarificari sau depuse contestaţii la documentaţie din partea operatorilor economici.  

Operatorii economici participanți la procedură:  

SC NATASIA RK CONSTRUCT SRL 

Operatorul economic care a depus ofertă în termenul-limită:  

1. SC NATASIA RK CONSTRUCT  SRL, cu ofertă înregistrată la sediul autorității contractante sub 

nr. 18964/16.07.2021, ora 11:45 

 

Operatorul economic participant la procedură a depus garanția de participare, astfel: 

1.SC NATASIA RK CONSTRUCT  SRL-Garanția de participare în cuantum de 12.768,70 lei depusă 

prin Transfer Home’ Bank. 

Documentele au fost depuse în plin închis la sediul autorității contractante.  

Comisia de evaluare a constatat că dovada plății garanției de participare satisface condițiile conform 

cerinței din fisa de date a achizitiei, secţiune III.1.6.a) Garanţie de participare. 

 Concluziile analizei garanției de participare și a documentelor de calificare, se regăsesc în procesul verbal 

nr. 19267/20.07.2021. 
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 EVALUARE DOCUMENTE DE CALIFICARE 

 

            Comisia de evaluare a procedat în data de 20.07.2021, la evaluarea documentelor de calificare 

depuse la sediul autorității contractante.  

     Documentele de calificare depuse, de către operatorul economic, au fost verificate conform fișei 

de date. 

              În urma examinării și evaluării documentelor de calificare depuse de către SC NATASIA RK 

CONSTRUCT SRL, comisia de evaluare a constatat că sunt necesare clarificări, după cum urmează: 

-   Să indice unde se regăsește în cadrul ofertei depuse Certificatul fiscal privind lipsa datoriilor la 

plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul local; 

- Codul CAEN aferent activităților nu corespunde cu obietul contractului, în acest sens se va 

clarifica acest aspect; 

- Se vor prezenta documente unde se vor regăsi informații cu privire la obiectului contractului și 

anume servicii de artă stradală conform cerințelor menționate în fișa de date. 

- Detaliați activitățile ce constituie obiectul contractului prezentat în susținere experienței similar, 

deoarece acestea nu corespund cerințelor impuse prin documentație, respectiv servicii de artă 

stradală.   

- Operatorul economic a prezentat Formularul nr. 9 privind angajamentul pentru terțul susținător 

din care a rezultat că informațiile prezentate sunt similare cu Formularul nr. 7 și nr. 8, în care 

ofertantul indică același operator economic pe care îl declară și subcontractant: 

➢ Se va preciza care este calitatea lui SC SWEET DAMAGE SRL în raport cu ofertantul. 

➢ Totodată se va indica unde se regăsesc documentele de calificare pentru SC SWEET 

DAMAGE SRL, conform cerințelor menționate în fișa de date. 

 

Ca urmare a răspunsului transmis, operatorul economic SC NATASIA RK CONSTRUCT SRL nu a 

reușit să ofere informații/documente relevante. Concluziile analizei documentelor de calificare, se 

regasesc în procesul verbal nr. 19595/23.07.2021. 
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In concluzie, comisia de evaluare declară respinsă oferta depusă de SC NATASIA RK CONSTRUCT 

SRL, ca fiind neconformă, potrivit prev art. 137 alin 3 lit. a din Norme metodologice Metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din 

Legea 98/2016: ”In conditiile art 215 alin 5 din Lege, oferta este considerata neconforma in 

urmatoarele situatii: a). Nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini” coroborat cu 

prevederile art. 215 din Legea 98/2016:, alin. 5: “Oferta este considerata neconforma daca nu respecta 

cerintele prezentate in documentele achizitiei....”. 

 

 

 

 

 

 

                 CAP. 2 - Concluzii şi semnături 

 Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al 

Procedurii. 

HOTĂRĂŞTE 

 

Respingerea ofertei aparținând SC NATASIA RK CONSTRUCT SRL aferentă procedurii ”Servicii de 

revitalizare urbană prin artă stradală pentru obiectivul POD RUTIER”, cod CPV 79952100-3- 

Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2), 92311000-4 Opere de arta (Rev.2) 

si 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) si implicit anularea prezentei proceduri. 

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, azi, 26.07.2021, la sediul 

autorității contractante, într-un singur exemplar, conținând un număr de 4 pagini. 

 

 

Comisia de evaluare: 

 

Preşedinte:  

  

 

Membrii:  
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