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Nicoleta-Claudia Popa

Raportul procedurii
Procedura de atribuire: Procedura proprie
Contract de achiziție publică: Servicii de cinematografie si servicii video pentru
Bucharest – „One Heart, One Story”, eveniment dedicat Zilelor Bucurestiului 2020
Cod CPV: 92100000-2 – Servicii de cinematografie si servicii video
Anunț de participare:
- pe site-ul www.creart.ro anunțul de participare nr. - 9304/04.09.2020;
Valoarea estimată a achiziției: 195.000 lei
1. Procedura de atribuire
Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică este:
Procedura proprie in conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1), lit. h) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
Procedura de atribuire a fost inițiată pe site-ul www.creart.ro prin publicarea anunțului de
participare nr. 9304/04.09.2020 și a documentației de atribuire.
2. Modul de desfasurare a procedurii de atribuire
Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite și aplicarea criteriului de
atribuire stabilit în anunțul de participare și documentația de atribuire a fost numită prin decizia
nr. 9555 din data de 11.09.2020.
3. Accesarea ofertelor
Accesarea ofertei a avut loc la adresa str. Piata Alexandru Lahovari, nr. 7, Sector 1,
Bucuresti, în data de 14.09.2020, ora 14:00, în prezența membrilor comisiei de evaluare.
A fost depusa oferta urmatorului operator economic:
• 360 Revolution SRL
Lista documentelor depuse de operatorul economic și datele principale ale ofertei:
1. Documente de calificare
2. Oferta financiara
3. Oferta tehnica
4. Declaratie conflict de interese
5. Model de contract

4. Evaluarea ofertelor
Comisia de evaluare a verificat îndeplinirea cerintelor de calificare si a cerintelor minime
obligatorii pe care ofertantul trebuie sa le respecte, prin verificarea informațiilor și
documentelor depuse.
În urma verificării îndeplinirii cerintelor de calificare și a cerințelor minime obligatorii pe
care ofertantul trebuie sa le respecte, următorul ofertant a îndeplinit cerintele:
Nr.
Ofertant
Motivele care au stat la baza deciziei
crt.
1
360 Revolution SRL
Documentele de calificare respecta cerintele
documentatiei de atribuire si sunt valabile.
În urma verificării îndeplinirii cerintelor de calificare și a cerințelor minime obligatorii pe
care ofertantul trebuie sa le respecte, oferta depusa nu a fost declarată
inacceptabilă/neconformă/neadecvată de către comisia de evaluare.
Comisia de evaluare a evaluat propunerea tehnica in raport cu cerintele minime din Caietul
de sarcini pe baza informatiilor prezentate de ofertant in propunerea tehnica.
În urma desfășurării procesului de evaluare, a îndeplinit cerințele minime din Caietul de
Sarcini propunerea tehnica prezentata de ofertantul 360 Revolution SRL.
Comisia de evaluare a evaluat propunerea financiara sub aspectul:
i. corelării cu propunerile tehnice prezentate;
ii. identificării și remedierii erorilor aritmetice și corectării acestora în condițiile admise
de lege;
iii. încadrării în valoarea estimată a achiziției, inclusiv sub aspectul analizării posibilității
disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu
respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislației în domeniul achizițiilor
publice/sectoriale;
iv. asigurării ca prețul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobișnuit de
scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate
asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin
caietul de sarcini
În urma evaluării propunerii financiare, a fost declarata admisibila oferta prezentata de
urmatorul ofertant: 360 Revolution SRL.
Rezultatul evaluării ofertelor
Rezultatul evaluării ofertei prezentate de Ofertant sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Ofertă respinsă și motivele
Numele Ofertantului
Ofertă admisibilă
respingerii
360 Revolution SRL
DA
Nu este cazul
Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertanților
În urma aplicării criteriului de atribuire, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire,
clasamentul rezultat este identificat mai jos:

Nr.
crt.
1

Ofertant
360 Revolution SRL

Prețul ofertat

Clasament

178.161 lei fara TVA

I

Informații din cadrul ofertei declarate de ofertant ca fiind confidențiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuală (în sensul prevederilor legislației în
domeniul achizițiilor publice/sectoriale):
Ofertantul nu a declarat nicio informație din ofertele prezentate ca fiind confidențială/
clasificată/protejată de un drept de proprietate intelectuală.
Conflict de interese
Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situații de conflict de interese.
5. Concluzii și semnături
Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul 360 Revolution
SRL ca ofertă câștigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe
primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii într-un singur exemplar original
pentru a fi inclus în dosarul achiziției.
Comisia de evaluare
Presedinte: Maria Ene _____________
Membru: Sorana Popa ____________
Membru: Ioana Andreea Dumitrache_____________

