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CERTIFICATE NO. C221369/01/RO 

 

Nr. 5773/07.09.2022 

PROCES-VERBAL 

al sedinţei de evaluare a ofertelor 
Încheiat astăzi 7 septembrie 2022, ora 10.00 

 

 

cu ocazia analizării ofertelor depuse pentru  ” valorificarea prin licitaţie publică cu strigare a unor mijloace fixe din cadrul obiectivului „Centru local de 
informare turistică în Comuna Săcălăşeni şi proximităţi” situat comuna Săcălășeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr.87, jud Maramureș. 

 

Anunțul de participare a fost mediatizat prin anunț public la afisierul Comunei Săcălășeni, și publicat pe site-ul Comunei Săcălășeni  www.sacalaseni.ro și 
în ziarul Graiul Maramureșului din data de 17 august 2022. 

Valoare estimata: Conform HCL Săcălășeni nr. nr. 66 din  28 iulie 2022 privind valorificarea unor echipamente de instalații din cadrul obiectivului „Centru 

local de informare turistică în Comuna Săcălăşeni şi proximităţi (Groşi, Coltău, Recea, Remetea Chioarului, Valea Chioarului)”  situat în Comuna Săcălășeni, 
, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr.87, jud Maramureș, valoarea minimă de pornire a fost stabilită astfel: 

 

Denumire echipament tehnologic 
Prețul minim de pornire 

(lei) 

Cazan combustibil solid cu gazeificare Pu=40kw 1651 

Boiler bivalent preparare ACM v=300 973 

Pachet solar 2 Panouri 1274 

 

Procedura de atribuire este: Licitatie deschisa  cu strigare 

 
Comisia de evaluare numită prin Dispoziția primarului Comunei Săcălășeni nr. 115 din 11.08.2022, compusă din: 

a) Preşedinte: Diana-Cristiana SCHVARCZ, consilier juridic, 

b) Membru: Marius Flavius BĂBAN, secretarul general al  comunei Săcălăşeni 

c) Membru: Remus-Ioan COMAN, șef serviciu voluntar pentru situații de urgență,  
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d) Membru: Florin-Gheorghe-Mihai LENGHEL, consilier local 
e) Membru: Sorin-Ciprian POP, consilier local,  

a procedat astăzi 7 septembrie 2022 ora 10,00 la sediul autorităţii contractante Comuna Săcălășeni, la verificarea ofertelor depuse pentru valorificarea prin 

licitaţie publică cu strigare a unor mijloace fixe din cadrul obiectivului „Centru local de informare turistică în Comuna Săcălăşeni şi proximităţi”.  

 

              Presedintele comisiei de evaluare informeaza ca procedura de vânzare s-a organizat în conformitate cu:  

- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ –cu modificările și completările ulterioare; 

- HCL Săcălășeni nr. 66 din 28.07.2022, privind valorificarea unor echipamente de instalații din cadrul obiectivului „Centru local de informare turistică în 

Comuna Săcălăşeni şi proximităţi (Groşi, Coltău, Recea, Remetea Chioarului, Valea Chioarului)”.   

 

           Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă ședinţa nr. 1: 7 septembrie 2022, ora 10:00, dă citire componenţei comisiei şi invită membri acesteia să 
reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate, care se anexează prezentului proces verbal de deschidere. 

 Preţurile de pornire vor fi cele din listă, stabilite pe baza raportului comisiei de evaluare a bunurilor.  

S-a constatat faptul că nu s-a depus nicio ofertă în termenul legal, aflându-ne în situația prevăzută la art. 5.1.2 din caietul de sarcini:  

             În cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie şi/sau în cazul în care niciun ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire 
licitaţia se va repeta,  după trecerea a cel puţin 5 zile de la data precedentei, încheindu-se un proces-verbal de constatare în acest sens, de către Comisia de 

licitaţie; 

 

- S-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire astfel: Nu este cazul 
-Denumirea contestatarului:................. Nu este cazul.......................................................... 

-Motive:.......................... Nu este cazul................................................................................... 

-Decizie / decizii: ............................ Nu este cazul................. 
 

1. Nu au fost depuse oferte în termenul limită. 

 
Oferte întârziate: 

2. Nu este cazul  

 
La şedinta de deschidere participa ofertanti si / sau reprezentantii imputerniciti ai acestora, dupa cum urmeaza: 

 

Nr.crt Ofertant / candidat Numele / prenumele 

reprezentantului imputernicit 

Nr. / data actului de 

imputernicire 

1. - - - 

2    
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Se trece la analizarea ofertelor depuse:  nu este cazul 

 

 Ofertanții ale caror oferte au fost respinse in cadrul sedintei de deschidere si motivele respingerii sunt urmatorii / urmatoarele: 
 

- nu este cazul 

 

 S-au solicitat clarificari operatorilor economici, dupa cum urmează:  
 

- Nu este cazul 

 

  Comisia de evaluare, având la bază faptul că nu au fost depuse oferte în cadrul primei etape cu termen în 07.09.20022,  propune trecerea la etapa 2 

astfel: 

Şedinţa nr. 2: 14 septembrie 2022, ora 10:00. Preţurile de pornire vor fi diminuate cu 20% faţă de cele din listă. În cazul în care nici de această 

dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie şi/sau nu se oferă cel putin preţul de pornire licitaţia se va relua, după trecerea a cel puţin 5 zile de 

la data precedentei, încheindu-se un proces-verbal de constatare în acest sens, de către Comisia de licitaţie.  

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal intr-un singur exemplar original, care va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediul 

instituției și pe site-ul comunei Săcălășeni. 

 

Comisia de evaluare Ofertanți 

1) Preşedinte: Diana-Cristiana SCHVARCZ, consilier juridic, ________ 

2) Membru: Marius Flavius BĂBAN, secretarul general al  comunei 

Săcălăşeni ________ 
3) Membru: Remus-Ioan COMAN, șef serviciu voluntar pentru situații de 

urgență ________ 

4) Membru: Florin-Gheorghe-Mihai LENGHEL, consilier local ________ 

5) Membru: Sorin-Ciprian POP, consilier local ________ 
 

 

Nu este cazul 
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