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RAPORTUL PROCEDURII

<,
iulProcedurade atribt

Obiectul contractului :

Procedura Simplificata Proprie
Ă

Servicii prestate de medici specialisti — pentru Servicii ToufddEl

complexă a persoanelor—adulte cu handicap din cadrul D.G.A.SP.C.
are

Teleorman.
Cod CPV:85121200-5 Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Număr Anunt de participare: ADV1139506/03.04.2020 - SICAP și

Site-ul: www.dgaspctr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020

Valoare estimatătotală: 48000,00 lei
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de e-mail: achizitii 1 &deaspot

09.04.2020, ora 12:00

„roi

Conţinutul Raportului

Capitolul 1 - Informații generale
1.1. Legislația aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Comisia de evaluare

Cupitolul 2 - Modul de 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. Procesul de evaluare:
- Calificarea/Evaluarea ofertelor;
- Finalizare Proces de evaluare;
2.4. Clarificări / Contestați.

Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe: |. Proces verbal al şedinţei de deschidere şi evaluare a ofertelor nr. 9034/09.04.2020;

CAPITOLUL L

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

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede 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 coneesiune de servicii,

precum si pentru organizarea si fanctionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilornr
101/2016.



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

6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
T)Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,

precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
S)Ordinul nr.181/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale

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

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

concesiune de servicii.
9) www.anap.gov.ro
10) www.dgaspotr.ro

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

[Calendarul derulării procedurii de Data/ora [Locul
"atribuire Fa! —

(Publicarea documentatiei [ADVI13950603.04.2020 |SICAP/ site-ul www.dgaspetr.ro -

|Caiet de sarcini nr.8703/03.04. 2020 Sectiunea Achizitii

m Publice/Anunturi 2020
Anunţ de participare ADV1139506 703.04.2020 |SICAP/ site-ul www.dgaspetr.ro -

Sectiunea Achizitii

|
” — E Publice/Anunturi 2020

Termenul-limită de depunere a ofertelor [09.04.2023, ora 12:00 achizitii 2(Qdeaspetr.ro
Şedinţa de deschidere şi evaluare a|09.04.2020, ora 12:05 Sediul DGASPCTeleorman
ofertelor , 1
“Proces Verbal al şedinţa de deschidere și 9034/ 09.04.2020 Sediul DGASPC Teleorman

evaluare a ofertelor

1.3. Comisia de evaluare
Comisia de evaluare, a fost nominalizată prin Dispozi

Teleorman nr. 222 din 03 Aprilie 2020, în următoarea componență:
1. Patrana Adriana — presedinte cu drept de vot;
2. Crivăţ Georgeta—membru;
3. Sanducu Liviu — membru

Directorului General al DGASPC

CAPITOLUL 2
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziție publică

21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a
candidaturilor/ofertelor
Contestații depuse la documentația de atribuire: nu au fost depuse contestaț
Clarificări la documentația/răspunsul autorității la solicitările de clarificări primite de la operatorii
economici: nu a fost cazul.

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Sedinta de deschidereaa ofertelor a avut loc la sediul DGASPC TR, Alexandria, str. Dunarii

nr.1, în data de 09.04.2020 ora 12:05, în prezenta membrilor comisiei de evaluare.
În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor au fost consemnate ofertele/ documentele depuse de

un singur operator economic participant la procedură până la data de 09.04.2020 ora 12:08, la adresa
de e-mail:achizitii2(Qdgaspotr.ro.Ofertanti/participanti:



1.CMI DR GROSU NATALITASRL- oferta depusa în data de 05.04.2020, ora 22:26

Documentele depuse de ofertantul CMI DR GROSU NATALITA SRL în cadrul anunţului de

participare:
| Documentele ofertei CMI DR GROSU NATALITA SRL

Fişă de informații gcnerale|DA - Comună cu oferta tehnicasi financiară
Date de identificare , -L
Oferta Tehnică Z Certificat de înregistrare nr.198/20.12.2019;

- Certificat de membru emis de Colegiul Medicilor din

Romania, nr. 80052/03.09.2019;
-Centificat de confirmare pentru specializarea medicala:
CERTIFICAT DE MEDIC PRIMAR - MEDICINĂ DE
FAMILIE, nr. 17718/19.08.2019;
-Asigurare malpraxis: Polita Seria G Nr.977385 valabila

pana la 31.12.2020;
-Aviz anual privind exercitarea profesiei de me
Colegiul Medicilor, valabil pana la 31.12.2020.

emis de

“Oferta financiara Valoare oferta financiara: 48000 lei

2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
a) Calificarea/Evaluarea ofertelor
În cadrul şedinţei de evaluare, membrii comisiei de evaluare au analizat documentele transmise

și au decis:
— oferta candidatului CMI DR GROSU NATALITA SRLeste admisibilă pentru îndeplinirea

cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințelor tehnice.
Comisia de evaluare a finalizat etapa de calificare / evaluarea tehnică şi a trecut la evaluarea

ofertei financiare.

În urma analizării propunerii financiare, sub aspectul existenței corecțiilor admise de lege,al
încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut în raport cuceea
ce urmeazăafi prestat s-a constat că:

- oferta financiară propusă de către CMI DR GROSU NATALITA SRL, in valoare de 48000 lei

pentru perioadade 8 luni este conformă și admisibilă.
b) Finalizarea Procesului de evaluare
Comisia de evaluare, având la baza procesul de evaluare desfăşurat, în conformitate cu

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice şi a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achizitie publicăacordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, a hotărât că oferta

propusă de catre CMI DR GROSU NATALITA SRL, în valoare de 48000 leieste câstigatoare la

procedura proprie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect : Servicii medicale

prestate de medici specialisti - pentru Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
bandicap din cadrul DGASPC Teleorman, Cod CPV: 85121200-5

A fost încheiat Procesul verbal al şedinţei deschidere si de evaluare a ofertelor, nr. 9034/
09.04.2020, transmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.deaspctr.ro, Sectiunea
Achizitii Publice/Anunturi 2020.

2.4. Clarificări / Contesta
Până la data finalizării procesului de evaluare, nu au fost depuse

solicitate clarificări/ notificări, la hotărârile Comisiei de evaluare pri

câştigătoare.
Pe durata derularii procedurii de atribuire nu au fost identificate situatii de conflict de interese.

contestaţii și nu au fost
ind desemnarea ofertei
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CAPITOLUL 3

Concluzii și semnături

Comisia de evaluare, întrunită astăzi 13 Aprilie 2020, având la bază procesul de

deschidere si evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăște atribuirea

Sontractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii medicale prestate de medici specialisti

pentru Serviciuluide evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap ”, Cod CPV: SSIZ1200-5,

Pre CMI DR GROSU NATALITA SRL. pentru o propunere financiară în valoare de 48000 lei,

6000 lei/luna
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii într-un singur exemplar

original care va fi publicat cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspetr.ro, Sectiunea

Achizitii Publice/Anunturi 2020.

COMISIA DE EVALUARE

1. Pătrana Adriana — presedinte cu drept de vot -

2. Crivăţ Georgeta — membru Leca
3. Sănducu Liviu — membru G a


