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                                        PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA 

                             905600,  Str. Decebal, nr.35,  

                                         tel 0241/812.300, fax 0241/810.619 

                                        e-mail: office@primaria-medgidia.ro 

                                                    primaria-medgidia.ro 

 

                                           

 Aprobat 

Nr.   15981/12.05.2022 Primar 

 Valentin VRABIE 

 

Raport procedura  

 

Încheiat astăzi  12.05.2022 în vederea atribuirii/incheierii 

Contractului de achiziţie publică    [x]  

Acordului-cadru [  ]  

 

având ca obiect prestarea de Servicii de organizare a editiei V- a Festivalului de jocuri si reconstituiri 

istorice Dapyx, Lot 1. – Servicii artistice 

 

cod CPV : CPV–92312000-1 Servicii artistice (Rev.2) 

 

Nr. invitaţie de participare  nr. 14644/29.04.2022 

Valoarea totala estimată:  1.092.646 lei fără TVA 

 

Comisia de evaluare numită prin Dispozitia  nr. 752 din data de 06.07.2021 compusă din: 

 

-                         – preşedinte (cu drept de vot) 

-                           – membru 

 

-                             – membru 

 

 

a procedat in data de 10.05.2022 ora 12.30, la sediul din Str. Decebal, nr. 35, Municipiul Medgidia, Județul 

Constanța, la analizarea/vizualizarea garantiilor de participare si a documentelor de calificare depuse la 

sediul autoritatii contractante. 
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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 desfasurat 

conform procedura proprie, prevăzută în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile, cu valoare 

estimata fara TVA mai mica decat cea prevazuta la art. 7 alin. 1 lit. d, cuprinsa in intervalul 135.060 lei 

pana la 3.636.150 lei, deoarece valoarea estimata a achizitiei este de 1.092.646 lei fara TVA Lot 1. 

Procedura a fost aleasa in functie de valoarea estimata si tipul de servicii ce urmeaza a fi prestate.   

 

 

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

Operatorul economic participant la procedură:  

SC ALPHA SOUND PRODUCTION S.R.L.  

Operatorul economic care a depus ofertă în termenul-limită:  

1. SC ALPHA SOUND PRODUCTION S.R.L., cu oferta inregistrata la sediul autoritatii 

contractante sub nr. 15691/10.05.2022, ora 11.40. 

 

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

1. SC ALPHA SOUND PRODUCTION S.R.L -Garantia de participare în cuantum de 10.900  lei 

fara T.V.A., a prezentat dovada platii inregistrata cu nr. 2/06.05.2022, efectuata prin ordin de 

plata, emis de Banca Transilvania. 

 

Documentele au fost depuse în plin inchis la sediul autoritatii contractante.  

Comisia de evaluare a constatat că dovada platii garantiei de participare satisface condițiile conform 

cerinței din fisa de date a achizitiei, secţiune III.1.5.a) Garanţie de participare. 

Concluziile analizei garantiei de participare si a documentelor de calificare, se regasesc in Procesul verbal 

nr. 15730/10.05.2022 si in 15850/11.05.2022. 

 

 EVALUAREA PROPUNERE TEHNICA 

 

            Comisia de evaluare a procedat in data de 11.05.2022, ora 11:00 la evaluarea propunerii tehnice  

depusa la sediul autoritatii contractante.  

     Propunerea tehnica depusa, de către operatorul economic, a fost verificata conform fisei de date. 

               În urma examinării și evaluării propunerii tehnice depuse de catre SC ALPHA SOUND 

PRODUCTION S.R.L, comisia de evaluare a constatat ca ofertantul a intocmit corespunzător propunerea 

tehnica. Concluziile analizei propunerii tehnice, se regasesc in Procesul verbal de evaluare propunere 

tehnica nr. 15890/11.05.2022. 
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Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de evaluare tehnica a ofertei, si a 

precizat ca membrii comisiei sa se intruneasca in sedinta de analiza a ofertei financiare. 

 

 EVALUARE PROPUNERE FINANCIARA 

  Comisia de evaluare a analizat propunerea financiară și s-a constatat că aceasta ca se încadreaza în 

valoarea estimată a contractului. 

 Concluziile analizei Propunerii Financiare, se regasesc in Procesul verbal de Evaluare Propunere 

Financiara 15900/11.05.2022. 

 

             În urma examinării și evaluării propunerii financiare depuse la sediul autoritatii contractante, 

comisia de evaluare a constatat urmatoarele: 

- ca propunerea financiara a fost prezentata, detaliat, pe fiecare serviciu in parte, in functie de activitatile 

prezentate si detaliate  in caietul de sarcini. Societatea  este platitoare de TVA. 

 

- ca ofertantul a completat formularul de oferta F6, precum si anexa aferenta acestuia cu detalierea tuturor 

costurilor pentru activitatile ce urmeaza a fi prestate. Valoare ofertata a fost de 1.087.500   lei fara TVA. 

Comisia a constatat ca oferta financiara  a respectat cerintele impuse prin  fisa de date si ca se 

încadreaza în valoarea estimată a contractului. 

 

               Fata de constatarile de mai sus, comisia de evaluare in unanimitate de voturi, a declarat oferta 

financiara depusa de catre SC ALPHA SOUND PRODUCTION S.R.L – admisibila. 

          CAP. 2 - Concluzii şi semnături 

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

Procedurii. 

HOTĂRĂŞTE 

achizitionarea Servicii de organizare editiei a V- a  a Festivalului de jocuri si reconstituiri istorice « Dapyx 

» – Lot 1 – Servicii artistice, cod CPV 92312000-1 de la ofertantul SC ALPHA SOUND 

PRODUCTION S.R.L, in valoare de 1.087.500   lei fara TVA, oferta ce corespunde cu cerintele autoritatii 

contractante. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire, azi, 12.05.2022, la sediul 

autoritatii contractante, intr-un singur exemplar, continand un numar de 3 pagini. 

 

 

Comisia de evaluare: 

Preşedinte:  

........................................ 

Membrii:  

................................... 

...................................... 


