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Încheiat astăzi 15.11.2022 de către comisia de evaluare numită prin Decizia Directorului=?
General al S. Uzina Mecanică Mija S.A. nr. 176/09.11.2022, privind achizitia de Presa mecanica
cu excentric 600Tf cod CPV — 42636000-3, ce vor fi livrate la sediul Societatii Uzina Mecanică
Mija S.A.

În urma evaluării ofertelor, depuse de către operatorii economici calificați, comisia de
evaluare a hotărât, în baza criteriului de atribuire “Cel mai bun raport calitate preţ”, declararea
drept câştigător pentru Presa mecanica cu excentric 600Tf, a Delta Machine S.R.L, conform
documentaţiei astfel, pentru propunerea tehnică şi propunerea financiară:

Punctajul pentru propunrea tehnică:
INI |ot |

|

|

Distanţa Valoare max |

1
| Forta presă, ea reglabila Cadenta Putere utila ra |

IKN]
masa berbec [mm] Ibatai/min]|motor [Kw] total

|

| [mm]2 | Caiet de sarcini min 6000 min. 1000 min 200 min. 10 min 35
| Se acorda Se acorda 10|Se acorda Se acorda|Se acorda

|
| 10 puncte puncte pentru|20 puncte 10 puncte 10 puncte |

| pentru utilajul cu pentru pentru pentru
| utilajul cu distanţa cea|utilajul cu utilajul cu|utilajul cu|

forta cea mai mare, valoarea de|cadenta cea|puterea cea
mai mare, (notatăaici|reglare cea|mai mare, mai mare

| (notată aici|cu D). - mai mare, (notată aici|(notat aici
| cuM). - Pentru (notatăaici|cu C). - cu P). -

|

| Pentru celelalte cu S). - Pentru Pentru |

| celelalte oferte Pentru celelalte celelalte |

|

P _ oferte punctajul se|celelalte oferte oferte |unctaj şi - - - -
|

3 | metodologie de punctajul se|calculează oferte
:

punctajul punctajul 60 |
| calcul ofertă|calculează astfel: 10x|punctajul se|se se |

| astfel: 10|distanţa calculează|calculează|calculează |

| x forţa ofertată/D|astfel: 20|astfel: 10x|astfel: 10 x |

| ofertată /M x distanţa cadenta puterea |

| ofertată/S|ofertată/C|ofertata/P |



DELTA 10 10 20 10 10 60
|

MACHINE SRL ba 1000 200 1 37 |

|
|

KNUTH- 10 10 20 8 9,45 |

| 5, ALLMETECH God 1000 200 _ 35 57,45 |

DN S.R.L. |

Punctajul pentru propunerea financiară:. | Cerințe finaciare, modul de calculşi ofertele PEN Caiet de sarcini 1.800.000,00 lei
2

| Punctaj şi metodologie de Preţulcel mai mic se va nota cu P iar pentru celelate oferte se va
| calcul ofertă calcula 40 x P/preţul ofertat
| DELTA MACHINE 1.575.000,00 lei3, 40
) SRL

la KNUTH- 3.381.040,00 lei 5l | ALLMETECH S.R.L. 7

Punctajul rezultat
Nr. , _— Punctaj propunere financiară Punctaj
_ort. | Punctaj propunere tehnică total

3 | DELTA MACHINE 60 40
100La __SRL

| KNUTH- 57,45 18,63
|

*|ALLMETECHSRL. 76,08

Preşedintele comisiei declară închise lucrările şedinţei.
COMISIA DE EVALUARE:

_

- Ing. Marian DINESCU - presedinte / (semnătura)
- Ir. Gheorghe VOICAN - membru / (semnătura)
- Ing. Cezar PADURARU - membru (semnătura)
- Ec. Elena NICOLAE - membru / (semnătura)
- Analist Inv. Gabriel RADULESCU - secretar/ (semnătura)

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (două) exemplare originale,
semnatde către membrii comisiei de evaluare.


