
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANaaaDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr.7; Tel. 0247/316611; Fax 1247/406060; E-mail: deaspctr&yahoo,com

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr03f din 09 APRILIE 2020

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi, 09 APRILIE 2020, cu ocazia deschid'rii ofertelor depuse în ved
contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii prestate de medici specialisti — pentruServiciul Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati din cadrul DGASPC Teleorman.
Procedura de atribuire : Procedura Simplificata Proprie
Cod CPV: 85121200-5 Servicii prestate de medici specialitti (Rev.2)
Număr Anuntde participare: ADV1139392 / 03.04.2020 - SICAP șipe Site-ul : vww.dgaspetr.roSectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 72.000,00 lei
Termenul limită de depunere a ofertelor : 09.04.2020, ora 10. 00

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziţia Directorului General al DGASPC Teleorman nr.220din 02 Aprilie 2020 , compusă din
1. Almajanu Mihaela — presedinte cu drept de vot,
2. Vasilescu Ciprian — membru comisie,
3. Toma Stelian — membru comisi
4. Vatafu Livia — secretar comisie,

a procedat astăzi 09 Aprilie 2020, ora 10:30,la sediu! Direcţiei Generale de Asistentă Socialăi Protecţia Copilului Teleorman. din Alexandria, strada Durării, nr. 7, la deschiderea şi evaluareaofertelor depuse pe adresa de email: uchizitiid(&dgaspetr.ro pină la data de 09.04.2020, ora 10:00, învedrea atribuirii contractului de achiziție publică având cu obiect Servicii prestate de medici
plexa a Copilului cu Dizabilitati din cadrul DGASPCTeleorman...

CAPITOLUL 1
Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procecura de achiziție publică s-a organizat înconformitate cu:

1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițile publice ;

3) Legea privind remediile sicaile de atac in materie de atribuireacontractelor de achizitie publicu, acontractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrarisiconcesiune de servicii, precum siPentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr. 101/2016,4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. cu modificiirile ulterioare:
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificizile şi completările ulterioare :
6)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

L



TiOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
Privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltaielilor instituțiilor publice, precum şi
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

-S)Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standerd ale proceselor-verbale intermediare de
evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/azordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii.
9) www.anap.20v.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până in termenul-limită de depunere acandidaturilor/ofertelor
Nu au fost clarificari/contestații. depuse la documentația de atribuire
2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă cîtire componenței comisiei siinvita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impartialitate și disponibilitate,care se anexează prezentului proces verbal.
Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii3C0dgaspetr.ro pentru vizualizarea ofertelordepuse de participanții ofertelorşi se constată faptul că la prezenta procedură n fost depuse o singurăofertă de către C.M.L. DR. STOICASITA — oferta depusa îr data de 07.04.2020 ora 17:27Se consemnează documentele depuse de ofertantul C.M.DR. STOICA SITA în cadrulanunţului de participare ;

Oferta financiara

|

Oferta Tehnică - Certificat de înr:
Nr. 242/ 03.02.2100.

|
| - Certificat de membru emis de Colegiul
Medicilor din Romania , Nr.34046 / |

| 01.03.2018 Î

| Cenilicat de confirmare pentru |

| specializarea mecical - CERTIFICAT DE|

MEDIC SPECIALIST - PEDIATRIE
|
"Asigurare malpraxis : Polita Seria G, Nr.
000348593

| "Aviz anual privind exercitarea profesiei de
| medic emis de Colegiul Medicilor, valabil
Pana la data de 31.12.2020

|"Autorizatie sanitara de functionare nr.2717
/03.10,2012



2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertaatilor/candidatilor

Membri Comisiei de evaluare, trece la analiza documentelelor ofertei depuse de către
ofertantul C.M.L DR. STOICA SITA.

În urma analizei documentelor ofertei, comisia decide următoarele :

-- oferta candidatului C.M.l. DR. STOICA SITAeste admisibilă pentru îndeplinirea cerințelor
minime de calificare și conformă din punct de vedere al cerințelor tehnice.

Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnicăşi se trece la evaluarea ofertei financiare

Comisia de evaluare analizeaza propunerea financiara sub aspectul existenţei corecţiiloradmise de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului. al prețului aparent neobișnuit de scăzut
În raport cu ceea ce urmeazăafi presta! şi decide că:

- oferta financiară propasă de câtre C.M.I. DR. STOICA SITA, in valoare de 72.000,00_ lei
pentru perioada de 12 luni cste admisibilă şi conformă .

CAPITOLUL 3

Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat în prezentulProces Verbal al ședinței de deschidere si evaluare a ofertelor in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului 1r. 395/2016 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitiePublică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice, hotărăşte că oferta propusăde catre C.M.IDR. STOICA SITA în valoare de 72.000,00 leieste câstigatoare la procedura propriepentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii medicale prestate demedici specialisti, Cod CPV: 85121200-5,
Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrtzile ședinței de deschidere si evaluare aofertelor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care vai transmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspctr.ro. SectiuneaAchizitiiPublice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1. Almajanu Mihaela — presedinte cu drept de vot

E2. Vasilescu Ciprian — membru „ccm!
3. Toma Stelian — membru...
4. Vatafu Livia Florin:


