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PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi, 29 Aprilie 2020, cuocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii

contractului de achiziție publică avândca obiect
Servicii prestate de medici specialisti pentru Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitat,

Cod CPV:85121200-5Anunt de participare: ADVI142329 — SICAP/site-ul www.dgaspotr.o, Sectiunea Achizitii

Publice/Anunturi
Tip anunt: Anexa 2

Valoareestimată totală:
— valoareaestimata — 48.000 lei;
Procedura de atribuire este: Procedura Proprie

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția Directorului General al DGASPC Teleorman nr. 237

din 22.04.2026;
L. Almajanu Mihaela Costina — presedinte cudrept de vol,
2. Vasilescu Ciprian - membru,
3. TomaStelian—membru,
4, Vatafu Livia Florina- secretar,
a procedat astăzi 29 Aprilie 2020, ora 13:00, la sediul Direcției Gencrale de Asistentă Socială și

Protecţia Copilului Teleorman. din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea ofertelor depuse la

adresa de e-mail achizitii2(deaspetr.ro. pânăla data de 29.04.2020, ora 11:00.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică
conformitate cu:

1) Legeanr. 98/2016 privind achizițile publice , cu modificările şi completările ulterioare ;

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr

98/2016 privind achizițile publice :

3) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie

publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,

precumsi pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr

101/2016.
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;

6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale:

7)Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și

organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale

intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție

publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și

concesiune de servicii.
9) wwww.anap.gov.ro

a organizat în



Președintele comisiei de evaluare declară deschisă ședința, dă citire componenței comisiei si
învita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impariialitate și disponibilitate, care

sc anexează prezentului proces verbal de deschidere,
Nuau fost clarificari/contestații depuse la documentația de atribuire,

Comisia de evaluare constata ca nua fost transmisa nicio oferta pana la termenul limita de

depunere a ofertelor prevazut in anunt, 29.04.2020, ora 11,00, pe adresa de mail achizitii2odeaspotr.ro
Având în vedere faptul că nu a fost depusă! transmisă nicio ofertă până la data limită de

depunere a ofertelor: 29.04.2020, ora 11:00, în bază prevederilor Art. 212. alin. (1), litera a), din Legea

nr. 98/2016 privind achizițile publice , Comisia de evaluare hotaraste anularea procedurii de atribi

contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii prestate de medici specialisti pentru Ser

Evaluare Complexaa Copilului cu Dizabilitati

Preşedintele comisiei de evaluare declari ichise lucrările ședinței de deschidere a ofertelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original care va fi

transmis—postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspetr.ro. Sectiunea Achizitii

Publice/Anunturi.
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