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Nr. 21116 /02.04.2019 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de deschidere a ofertelor 

Încheiat ast ăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractutui de 

achiziţ ie publică  de servicii având ca obiect Achizitionarea serviciilor de pregatire penru sustinerea 

examenului de bacaiaureat in cadrul proiectului Sansa T 

Date generale: 

1.1.Referin ţe: 

- Procedura aplicat ă : Procedura proprie Anexa 2 

- Obiectul contractului: obiect Achizitionarea serviciilor de pregatire penru sustinerea examenului 

de bacalaureat in cadrul proiectului Sansa T 

- Cod CPV 80410000-1 Servicii scoalre diverse 

- Nr. invita ţie/anun ţ  de participare: ADV1068016 

- Valoarea total ă  estimată  este de 112.250,00 RON (fă ră  TVA) 

- Sursa de finan ţare: POcu 

Comisia de evaluare numită  prin Dispoziţia Primarului municipiul Tecuci - Că tă lin Constantin Hurdubae nr. 

299/01.04.2019 privind constituirea comisiei de evaivare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 

achizi ţ ii de servicii: Achizitionarea serviciilor de pregatire penru sustinerea examenului de bacalaureat in 

cadrul proiectului Sansa T este formată  din: 

Nr. Funcţia în cadrul Primă riei 
Numele ş i prenumele Calitatea 

Municipiul Tecuci 

Presedinte 
1. Silvia PERIANU Cu drept de 

Consilier, Biroul Fonduri 
E u ropene 

vot 

2.f loan POP Membru 
Consilier, Biroul Fonduri 

Europene 

. 	

] 

Aura Felicia NEACSU Membru f 	Consilier, Compartimentul 

Resurse Umane 

ŢMembru de 
6 	

] 

Marian NITA Consilier, Serviciu ADPP 
r 

7 Rodica ARHIP 	lMembru de f 	Consilier, Compartimentul 
r Resurse Umane 

2. Sedinta de deschidere a ofertelor 

Data limită  de depunere a ofertelor: 01.04.2019, ora 15:00 

Deschiderea ofertelor depuse a avut loc la sediul Autorit ăţ ii Contractante din municipiul Tecuci , în data 

de 02.04.2019, ora 10:00 în prezen ţa membrilor comisie de evaluare. 



.` 	
Lim...4 

ROMÂNIA 805300 TECUCI, 	 * * ,,:... .. 
-,--, 

str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, 	 *EUR 4 JUDETUL GALATI Tel. 0372-364111; fax:0236-816054; 	 * 
*CER 

MUNICIPIUL 	I 	;<','• 	web: www.primariatecuci.ro ; 

TECUCI 	
4‘ rf 	e-mail: registraturagmunicipiultecuci.ro 	* * 

.15090012015 
2601.05 

Au depus oferte in termen urm ă to ii operatori economici: 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE OFERTANT COD FISCAL 
Adresa 

1 

SC Global Administration Consulting SRL 29569030 

Bucureşti, Sect. 4, str. 

Luica, nr.21, parter, 

BI 7, ap. 3 

Oferte depuse dup ă  termenul limita: NUESTE CAZUL 

S- a trecut la vizualizarea ofertelor depuse. 

Ofertantul SC Global Administration Consulting SRL Bucure şti a transmis IN TERMEN, in plic inchis 
inscripţionat conform prevederilor din cadrul documenta ţ iei de atribuire cu "a nu se deschide înainte 
de 02.04.2019 ora 10:00" urm ă toarele: 

- Adresa de inaintare 

- Garan ţ ia de participare 

- Documente de calificare 

- Oferta tehnica 
- Oferta financiara — 112.050,00 lei 

Garanţia de participare cu o valoare impusă  de 1.125,00 lei a fost constituit ă  astfel: 

Nr. 

Crt. 
DENUMIRE OFERTANT Actul, seria, nr., ennitent, etc. 

Valoarea 

(lei) 

Observaţ ii 

1 
SC Global Administration 

Consulting SRL) 
OP 	15/28.03.2019 	in 	contul 
Municipiului Tecuci 

1.125,00 

lei 
- 

În urma verific ă rii, comisia de evaluare constata ca au fost indeplinite cerintele privind termenul si 
modalitatea de depunere a ofertelor si va trece la analiza documentelor depuse. 

Connisia de evaluare 

Nunnele ş i prenunnele 	Calitatea 

Pre şedr 

Memb 

Membru 


