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ANEXA Nr. 5 la Ordinul Preşedintelui ANAP nr. 1.581/2018 

Nr. înregistrare 

of <fto I /J, Q1 .fO,R,Z, 

Raportul procedurii 

1. Referinte: 
' 

Procedura de atribuire: Procedura interna - offline in temeiul art. 7 lit c din Legea nr. 

98/20 l 6 

Cod unic de identificare a achizitiei:PP0l/2022 

Contract de achiziţie publică/Acord cadru: Servicii de Paza si Protectie 

Cod/Coduri CPV*: 79713000-5 

*CPV - Servicii de pază si Protectie 

Anunţ de participare/lnvitatie de participare : 

- pe site-ul www.spitalulgorgos.ro anunţul de participare/invitatie de participare nr. 2209 

din 07.06.2022. 

Valoarea estimată a achizitiei: 998.640,00 lei , 

2. Informaţii generale despre procedura de atribuire 

2.1. Legislaţia aplicabilă 

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare m domeniul 

achiziţiilor publice/sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după 

cum urmează: 

✓ legea nr.9812016 privind achiziţiile publice 

✓ f-1. G. nr.39512016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achizif ie publică/acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind achizifiile publice 

Adresă : 

CUI: 
T e lefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-d ul. Nicolae Grigoresc u nr . 41. Sect o r 3, Bucure~ti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@y aho o. corn 
office@spitalulgorgos.ro 
sp italul gorgos. ro 
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✓ O. U. G. nr.5812016 pentru mod(ficarea şi complerarea unor acte normarive cu impacr asupra 

domeniului achi::ifiilor publice 

✓ Legea 333/2003 

✓ HG 30!/20 12 

2.2. Procedura de atribuire 

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie 
' 

publică/încheierii contractului de prestari servicii este: Procedura interna - offl ine in temeiul 

art. 7 lit c din Legea nr. 98/2016 

Modul de desfăşurare a procedurii de atribuire 

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite şi aplicarea criteriului de 

atribuire stabilit în anunţul de participare/simplificat şi documentaţia de atribuire a fost numită 

prin decizia autorităţii contractante nr. 37BM din 27.04.2022 

2.3. Accesarea ofertelor 

Accesarea ofertelor a avut loc la adresa: Sediul unitatii din B-dul. Pictor Nicolae Grigorescu 

nr. 41 , sector 3 , Bucuresti în data de 16.06.2022 ora 10.00, în prezenţa membrilor comisiei 

de evaluare. 

Aşa cum rezultă din accesarea ofertelor, au depus oferta următorii operatori economici: 

SC QUARTZ SECURITY S.R.L. - înregistrata sub nr. 2277/14.06.2022 

S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. - înregistrata sub nr.2291/15.06.2022 ora 8.30 

S.C. OK GUARD S.R.L. - înregistrata sub nr.2292/15.06.2022 ora 9.30 

S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. - înregistrata sub nr. 2293/15.06.2022 ora 9.30 

S.C. FALCON SECURITY S.R.L. - înregistrata sub nr.2294/15.06.2022 ora 9.35 

S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. - înregistrata sub nr.2295/15.06.2022 ora 9.40 

Lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi datele principale ale fiecărei oferte: 
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111.2.1.a) Situaţia Neincadrarea oti:rtantului 

personală a candidatului ( a~ociat. lider. ·-
:-:, 

sau ofertantului , uhcontractant. tert ) in -~ 
";! 
:;, 

Oli.:rtantii. 3ertii sus\inători situatiile de e:-.cluderea 'J 
-;;; 

~i subcontractantii nu pr..:va,wte de art.16-l din 
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pct. 111.2. 1. b) Capacitatea de exercitare a activităţii 

profesionale ·-
Operatorii econom ici ce depun ofertă trebuie să 
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. lstgurare de rusp11nedere profesio11ala 

/Jedara11e de co11fidemiali1me a propunerii tehnice st a 

o/erl<'i_/ina nciare 

2.4. Procesul de evaluare a ofertelor 

2.4.t. Calificarea ofertantilor , 

,,., ,,., 

ci ,::; 

,,., ,.;;: "' ;.:_ 

"' ,::; ;; ,,., 
"' 

Comisia de evaluare a verificat îndepl inirea condiţiilor de participare ş i a cerinţelor minime 

asociate, prin verificarea informaţiilor preliminare prezentate s i în documentele ce îl însoţeau 

identificate în ofertele prezentate în raport cu condiţiile de participare ş1 cerinţele mm,me 

asociate din invitatia de participare şi documentaţia de atribuire. 

Procesul de verificare a fost detaliat în procesul verbal privind evaluarea documentelor care-l 

însoţesc, precum şi îndeplinirea cerinţelor de calificare nr. 2445din21. 06.2022 

În urma verifi cării îndeplinirii condiţiilor de participare ş , a cerinţelor mm1me asociate, 

următorii ofertanţi au îndeplinit condiţiile de participare: 

Nr. Ofertant Motivele care au stat la baza deciziei 

crt. 

I SC Q UARTZ SECURITY S.R.L. Oferta a/ost declarata conforma si admisibila 

2 S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. Oferta a fosl declarata conforma si admisibila 

3 S.C. OK GUARD S.R.L. Oferta a/ ost declarata conforma si admisibila 

-I S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. Oferta a/ost declarata conforma si admisibila 

5 S.C. FALCON SECURITY S.R.L. Oferta a/ost declarata conforma si admisibila 

6 S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. Oferta a/ost declarata conforma si admisibila 

În unna verificării îndeplinirii condiţ iil or de participare ş i a cerinţelor minime asociate, au fost 

declarate inacceptabile/neconforme/neadecvate de către comisia de evaluare ofertele depuse 

de următorii ofertanţi: NU ESTE CAZUL 

Adresă : 

CU I: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae G rigorescu nr. 41. Sect o r 3, Bucureşti 
149 0 8 162 
021/341.2 0. 3 1 / 0 2 1 /34 1 . 20.35 
c o nstantingorgos@yahoo .com 
o ffi c e@spitalulgorgos.ro 
sp i talulgorgo s. ro 
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· 2.4.2. Evaluarea propunerilor tehnice 

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerinţele minime din 

Caietul de Sarcini pe baza informaţiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul 

evaluării se regăseşte în procesul verbal nr. 2445 din data 21.06.2022, care este parte a 

dosarului achiziţiei . 

În urma desfăşurării procesului de evaluare, au îndeplinit cerinţele minime din Caietul de 

Sarcini propunerile tehnice prezentate de următorii ofertanţi: 

I. SC QUARTZ SECURITY S.R.L. 

2. S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. 

3. S.C. OK GUARD S.R.L. 

4. S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. 

5. S.C. FALCON SECURITY S.R.L. 

6. S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. 

i.Evaluarea propunerilor financiare 

Comisia de evaluare a evaluat propunerile financiare sub aspectul: 

1. corelării cu propunerile tehnice prezentate; 

ii . identificării si remedierii erorilor aritmetice si corectării acestora în conditiile admise 
, ' ' 

de lege; 

iii. încadrării în valoarea estimată a achiziţiei, inclusiv sub aspectul analizării posibilităţii 

disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, cu 

respectarea prevederilor normelor de aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor 

publice/sectoriale; 

iv. asigurării ca preţul propus sau componente ale acestuia nu este/sunt neobişnuit de 

scăzut/scăzute în raport cu ce urmează a fi livrat/prestat/executat astfel încât nu se poate 

asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin 

caietul de sarcini 

inclusiv erori aritmetice, iar rezultatul evaluării se regăseşte în procesul verbal nr. 2445 din 

data 21.06.2022 , si 2817/07.07.2022 care este parte a dosarului achiziţiei. 

În urma evaluării propunerilor financiare, au fost declarate admisibile ofertele prezentate de 

următorii ofertanţi: 

Adresă: 

CUI : 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

W e bsite: 

8-dul. Nicolae Grigorescu nr. 41 . Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20. 31 / 021/341. 20.35 
cons tanti ngorgos@yahoo.com 
office@s p italulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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I. SC QUARTZ SECURITY S.R.L. 

2. S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. 

3. S.C. OK GUARD S.R.L. 

4. S.C. INTEGRA GUARD S.R.L. 

5. S.C. FALCO SECURITY S.R.L. 

6. S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. 

În urma evaluării propunerilor financiare, nicio ofertă nu a fost declarată inacceptabilă sau 

neconfonnă de către comisia de evaluare. 

ii.Rezultatul evaluării ofertelor 

Rezultatul evaluării ofertelor prezentate de Ofertanţi sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Numele 
Ofertă respinsă 

Ofertă admisibilă si motivele 
Ofertantului ' . . . 

respmger11 

SC QUARTZ oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

SECURITY S.R.L. estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

S.C. TEAM FORCE oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

SECURITY S.R.L. estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

S.C. OK GUARD oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

S.R.L. estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

S.C. INTEGRA oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

GUARD S.R.L. estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

S.C. FALCON oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

SECURITY S.R.L. estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

S.C. DISTRYCT 
oferta este admisibilă se incadreaza in valoarea 

TEAM SECURITY 

S.R.L. 
estimata, , este insotita de nota de fundamentare 

iii.Aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea clasamentului ofertanţilor 

Criteriul de atribuire este aplicat doar ofertelor admisibile si luând în considerare informaţiile 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae G rigorescu nr. 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341.20.31 / 021/341.20.35 
consta ntingorgos@yahoo.com 
office@spitalulgorgos.ro 
spitalulgorgos. ro 
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· prezentate de Ofertanţi în oferta (propunerea tehn ica si propunerea financiara) ş i documentele 

. care însoţesc oferta. 

Informaţi i detaliate pri vind aplicarea factori lor de evaluare din cadrul criteriului de atribuire 

care privesc aspecte de natură tehnică se regăsesc în procesul verbal nr. 2445/2 I. 06.2022 din 

data care conţine rezultatul evaluării propunerilor tehnice ş i este parte a dosarului achiziţi e i . 

În urma aplicări i criteriului de atribuire, aşa cum a fost stabilit în documentaţia de atribuire, 

clasamentul rezultat este identificat mai jos: 

SC QUARTZ s.c. TEAM s.c. OK s.c. s.c. s.c. 
Operatori SECURITY FORCE GUARD INTEG RA FALCON DISTRYCT 
economici: S.R.L.+SC SECURITY S.R.L. GUARD SECURITY TEAM 

Nei Divizia de S.R.L. S.R.L. S.R.L. +SC SECURITY 
seecuritate Nei Divizia de S. R.L.+SC 
SRL seecuritate BTM 

SRL Corporate 
Securitv SRL 

15,35 17,00 16,43 18,32 15,24 15,239 
Propunere lei/ora/agent lei/ora/agent lei/ora/agent lei/ora/agent lei/ora/agent lei/ora/agent 
financiara 

Avand în vedere prevederile OUG nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si 

financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 

nationale, publicata in Monitorul Oficial nr. 556/29.06.2005 , respectiv 

Art. 3. - Începând cu data de l iulie 2005, taxa pe valoarea adăugată şi accizele se Înscriu 
În lei noi În facturile fiscale şi În orice alte documente justificative Întocmite pentru 
livrări de bunuri şi prestări de servicii, utilizându-se două zecimale. Rotunjirea 

zecimalelor sumelor astfel determinate se face după următoarea regulă: prin rotunjirea la l 

ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani . 

CLASAMENT: 

Locul I - S.C. FALCON SECURITY S.R.L. si S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. -

15.24 lei/ora/agent; 

Locul II - SC QUARTZ SECURITY S.R.L. - 15,35 lei/ora/agent 

Locul III - S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L. - 16,43 lei/ora/agent 
Locul IV - S.C. rNTEGRA GUARD S.R .L. - 18,32 lei/ora/agent 

2. Conflict de interes 

Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situaţii de confl ict de interese. 

Adresă: 

CUI : 
T elefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

8-dul. Nicolae Grigoresc u n r . 41. Sector 3, Bucureşti 
14908162 
021/341 .20.31 / 021/341.20.35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@spi talulgorgos .ro 
spitalulgorgos. ro 
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3. Concluzii şi semnături 

Membrii Comisiei de evaluare decid anularea procedurii in temeiul art. 212 alin. (I) lit. 
c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la obligaţia autorităţi i contractante de a anula procedura de atribuire a contractului 
de achiziţie publică dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau 

dacă este imposibilă încheierea contractului deoarece : 

Ca urmare a solic i tării autorităţii contractante nr.2447/2 1.06.2022, societatea Distryct 
Team Security SRL a ofertat un tari f/oră/agent aferent serv iciilor de pază şi protectie cu mul 
mai mic decat oferta fin anciara initiala si mai mic decat pretul oferit de catre un alt partic ipant 
la procedura . Această ofertă încalcă grav principiul tratamentului egal si transparenţe i în 
condiţiile în care societatea Distryct Team Security SRL a făcut respectiva ofertă de preţ după 
ce anterior , cu ocazia deschiderii ofertelor, a luat cunoştinţă de preturi le oferite de ceilalti 
participanti. 

În această situaţie este încălcat grav: 

• principiul tratamentului egal care presupune ca oricând, pe parcursul procedurii de 
atribuire, să se stabi lească ş i să se aplice reguli, cerinţe, identice pentru toţi operatorii 
economici , astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi . 

• Principiul Transparenţei care presupune aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor 
informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire În scopul garantării 
eliminării riscului de favoritism şi de comportament arbitrar din partea 
autorităţii contractante. Or in cazul de faţă societatea Distryct Team Security SRL ar 
fi in mod nedrept favor izată atat timp cat a făcut o oferată de pret cunoscand preturile 
ofertate de ceilalti participanţi la licitatie. De asemenea u mai ex i stă concurenţă între 
operatorii ofertanţi caz în care este incalcat grav acest principiu. 

Comisia de evaluare : 

1. Ec Necula Nicoleta - Sef Serv. Administrativ Achizitii - Presedinte cu dr pt 

2. As sef Gheorghe Marius - Membru cu drept de vot 

3. Ec.Gabriela Popescu - Membru de rezerva cu Drept de vot 

4. Referent Spec. Vlad-Adrian Constantinescu - Secretar fara 

Adresă: 

CUI: 
Telefon/Fax: 

E-mail: 

Website: 

B-dul. Nicolae G rigorescu nr_ 41 . Sect or 3, Bucureşti 
14908162 
021 /34 1 .20.31 / 0211341.20. 35 
constantingorgos@yahoo.com 
office@s pitalulgorgos_ ro 
spi t alu lgorgos. ro 
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