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Director General,

Putincanu Marius

RAPORTUL PROCEDURII

Procedura Simplificata Proprie
Obiectul Contractului: Servicii prestate de medicispecialisti —- pentru Serviciul Evaluare Complexa
a Copilului cu Dizsbilitati.
Cod CPV: 85121200-5 Servicii prestate de medici specialisti
Anunt de participare: ADV1139392 / 03.04.2020 — SICAP/site-ul www.dgaspctr.ro, Sectiunea
Achizitii Publice/Anunturi
Tip anunt: Anexa 2
Valoare estimată totală:
— valoarea estimata — 72.000 lei;

Conținutul Raportului
Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1. Legislația aplicabilă
1.2, Calendarul procedurii de atribuire
13. Comisia de evaluare

Capitolul 2 - Modulde desfăşurare a procedurii de achiziție publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
2.3. Evaluare ofertelor tehnice
2.4. Evaluare ofertelor financiare si finalizarea procesului de cvaluare
2.5. Clarificări / Contestații

Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe:

1. Proces verbalal şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor nr. 9031 din 09 Aprilie 2020;



CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice , cu modificările şi completările ulterioare ;

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarca 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 concesiunede servicii,
precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Natonal de Solutionare a Contestatiilor nr
101/2016.

4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu raodificările ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu nodificările şi completările ulterioar
6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
T)Ordinul mii strului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

Privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor înstituțiilor publice, precum și
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetareşi legale;

8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale preceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
pubi
concesiune de servicii.

9) www.anap.g0v.ro

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări

1.2, Calendarul proceduriide atribuire

şi

Calendarul derulării procedurii de Data/ora Locul TI)atribuire
|

Publicarea documentatiei ADV1139392 |SICAP /site-uluww.dgaspetr.ro,
/03.04.2020 |SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi|

Anunţ de participare ADV1139392 SICAP/ site-ul www.dgaspctr.ro,|
/03.04.2020 SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

|Termenul-limită de depunere a ofertelor 09.04.2020, ora 10:0 achizitii 3Gdpasp
Sedinta de deschidere a ofertelor 09.04.2020, ora 10:50 Sediul DGASPC TR__
Proces Verbal de deschidere si evaluare
a ofertelor, semnat de comisia de
|evaluare |

ia de evaluare

Comisia de evaluare, a fost nominalizată prin Dispoziţia
Teleorman nr. 220 din02.04.2020.

Componenţa Comisieide evaluare :

9031 din 09.04.2020)

1. Almajanu Mihaela Costina — presedinte cu drept de vot,
2. Vasilescu Ciprian — membru,
3. Toma Stelian — membru,
4. Vatafu Livia Florina — secretar cu drejpi de vot,

Publicat pe site-ul www.dgaspcir.ro
SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

Directorului General al DGASPC



CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modulde desfăsurarea procedurii de achizitie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări pânăla termenul-limită de depunere a

candidaturilor/ofertelor
Contestații depuse la documentație/clarificări la documentație/răspunsul autorităţii la solicitările

de clarificări primite de la operatorii economici: nu a fost cazul.
Nu s-au solicitat clarificări privind documentatia de atribuire.

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor

Şedinţa de deschidereaa ofertelor a avutloc la sediul DGASPC TR, Alexandria, str. Dunarii
nr.7, în data de 09.04.2020 ora 10:30, în prezenta membrilor comisiei de evaluare.

In cadrul sedintei de deschidere, comisia de evaluate a constatat ca pe adresa de email
achizitii 3Edeaspetr.ro a fost transmisa o singura oferta:

- in data de 07.04.2020, la ora 17:27 oferta de la CMI Stoica Sita.

Comisia de evaluare a consemnat documentele transmisede catre cei doi ofertanti, dupa cum
urmeaza:

—_ m ;

Documente solicitate (-MI Stoica Sita|Fisa de Înformații Generale DA
Date de identificare
Oferta financiara DA

Oferta Tehnica - Certificat de înregistrare fiscala ,
Nr. 242/ 03.02.2000
- Certificat de membru eruis de Colegiul Medicilor din Romania ,
Nr.34046 /01.03.2018
“Certificat de confirmare pentru specializarea medical
CERTIFICAT DE MEDIC SPECIALIST - PEDIATRIE |

-Asigurare malpraxis : Po ita Seria G,Nr. 00348593
-Aviz anual privind exurcitarea profesiei de medic emis de
Colegiul Medicilor, valabil panala data de 31.12,202
„Autorizatie sanitara de fusctionare nr.2717 / 03.10.2012

2.3. Evaluarea ofertelor tehnice
Comisia de evaluare a analizat documentele transmise de catre CMI STOICA SITAsi constata ca

îndeplineste cerințele minime decalificare și admite ca oferta este conforma din puncide vedereal
cerinţelor tehnice.

2.4 Evaluare ofertelor financiare si finalizarea procesului de evaluare
Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara trunsmisa de catre CMI STOICA SITA sub

aspectul existenței corecțiilor admise de lege al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului,
în raport cuceeace urmeazăafi furnizat, executat sau prestat și a constatat faptul ca oferta financiară
este conformă şi admisibilă , motiv pentrucare a fost declarati castigatoare, pentru suma de 72000,00
lei , pentru o perioada de 12 luni;

A fost intocmit Procesul Verbal de deschidere si evaluare nr.9031 din 09 Aprilie 2020 .



2.5. Clarificări / Contestații
Pânăla data finalizării evaluarii , nu au fost depuse cortestații și nu au fost solicitate clarificări/

notificări, la hotărârile Comisiei de evaluare , privind desemnarea ofertelor câştigătoare.

CAPITOLUL 3

semnături

Comisia de evaluare , întrunită astăzi 13 APRILIE 2020 , având la bază procesul de
evaluare desfășurat şi relatat în prezentul Raport al procecurii, hotărăşte atribuirea contractului de
achizitie publica avand ca obiect “Servicii prestate de medici specialisti- Cod CPV: 85121200-
5” catre CMI STOICA SITApentru suma de 72000,00 lui, pentru o perioadade 12 luni.

Prezentul Raport al procedurii va fi transmis — postat in cadrul anuntului de participarepesite-ul wrww.dgaspetr.ro — Sectiunea Achzitii Publice/Ar unturi.

COMISIA DE EVALUARE:

1. Almajanu Mihaela Costina — presedinte cu,d eg)
2. Vasilescu Ciprian — membru.

3. Toma Stelian — membru.

4. Vatafu Livia Florina — secretar.


