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Nr.3558/07.06.2016

Proces-verbal de selectare a ofertei castigatoare

Incheiat astizi, 07 -06.2016, cu ocazia deschiderii ofeftelor depuse in vederea atribuirii contractului de
achizitie publica de servicii de difigenlie de santier pentru obiectivul " Reparatii capitale Pavilion Psihiatrie V "
din cadrul Spitalului de Psihiatne

Achizitia s-a organizat in conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.3412006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
conlraclelor de concesiune de servicii .

Pentru asigurarea transparentei achizitiei s-a procedat astfel:
- Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei in vederea atribuirii contractului de servicii a fost

publicata pe site-ul Spitalului de Psihiatrie .

- S-a publicat un anunt de intentie in ziarul " Tribuna" la rubrica Licitatii .

S-a procedat pe data de 07.06.2016, la sediul autoritatii contractante, la evaluarea ofertelor depuse in
vederea atriburii contractului de achizitie publica de servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul
" Reparatii capitale Pavilion Psihiatrie V " din cadrul Spitalului de Psihiatrie .

Pind la data de 30.052016, ora 12.00, a fost primita o singura of'erta. Comisia de evaluare stabileste
prelungirea termenului de depunere pana la data de 06.06.2016, ora 12.00; data pana la care nu a mai fost depusa alta
ofeda .

Presedintele comisiei de evaluare declara deschisa sedinta de evaluare a ofertelor .

La sedinta de deschidere nu participa reprezentanti din partea ofertantului .

Presedintele comisiei de evaluare deschide plicul ce contine oferta financiara in LEI, fara TVA .

l. SC VERING DF , cu pretul de 3.390,00 lei.

In urma evaluarii ofertei depuse s-a constatat ca aceasta corespunde din punct de vedere al cerintelor din fisa de
date si din caietul de sarcini.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, ofefta este declarata castigatoare .

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar original.

Ofertantul declarat castigator este invitat la sediul Spitalului de Psihiatrie in vederea semnarii contractului de
prestari servicii.

Manager
Ec. Denisa Nicoara

Comisia de evaluare:

- Teposu Elena, referent


