
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

mmmaennnamDirecţia Generală de Asistenţi Socială ş: Protecţia Copilului

Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspetryahoo.com
Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr. 9684 din 21.04.2020

APROBAT
Director General, „--

Putincanu Marius Vfgurel

RAPORTUL PROCEDURII

Procedurade atribuire : Procedura Simplificata Proprie
Obiectul contractului: Servicii prestate de medici specialisti — ventru Centrul Maternal Alexandria

si Centrul de Urgentadin cadrulD.G.A.
Teleorman.
Cod CPV:85121200-5 Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)
Număr Anunt de participare: ADV1139961/07.04.2020 - SICAP şi

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

Valoare estimată totală: 40000,00 lei
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de e-mail: achizitii! (Qdeaspetr.ro:

14.04.2020, ora 11:00
Conținutul Raportului

Capitolul1 - Informații generale
1.1. Legislația aplicabilă
1.2, Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Comisia de evaluare

Capitolul 2 - Modulde desfăşurare a procedurii de achiziție publică
2.1. Solicitari/răspunsuri la clarificări pânăla 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 / Contestații.

Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe: 1. Proces verbal al şedinţei de deschidere şi evaluare a ofertelor nr. 9331/14.04.2020;

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
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
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 achi

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

precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nat onal de Solutionare a Contestatiilor nr
101/2016.
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4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;

5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale;

T)Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și lata cheltuielilor înstitațiilor publice,

precum şi organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetareşi legale;

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

întermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a cortractelor/acordurilor:cadru de achiziție

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

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

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de[Data/ora Locul

[atribuire —

—_
Publicarea documentatiei ADVTI 3956170703030 |SICAP7 site-ul www.dgaspctr.ro -

Caiet de sarcini nr.8861/07.04.2020 | Sectiunea Achizitii
Publice/Anuntari 2020

Anunţ de participare ADVIT39961707.032020_|SICAP! site-ul vvrw.dgaspetr.ro -

Sectiunea Achizicii

_____

|Publice/Anunturi 3020

Termenul limită de depunere a ofertelor [14.04.2020, ora 11:00____ achizitii Qdgaspetr.ro

Sedina de deschidere și evaluare a[14.04.2020, ora 12:0€|[Sediul DGASPC Teleorman

ofertelor
]

_ —
Proces Verbal al ședința de deschidere şi|?331/ 14.04.2020 Sediul DGASPC Teleorman

|evaluare a ofertelor
|

133. Comisia de evaluare
Comisia de evaluare, a fost nominalizată prin Dispoziția Directorului General al DGASPC

Teleorman nr. 226 din 07 Aprilie 2020, în următoarea componență:
1. Nicolae Raluca luta — presedinte cu drept de vot;
2. Vatafii Livia Florina — membra comisie;
3. Sanducu Liviu — membru comisie;

CAPITOLUL 2
"Modul de desfăşurare a proceduriide achiziție publică

21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a

candidaturilor/ofertelor
Contestaţii depuse la documentația de atribuire: nu au fost depuse contestaţii.
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
Sodinta de deschiderca a ofertelor a avut loc la sedivl DGASPC TR, Alexandria, str. Dunarii

1r.7, în data de 14.04.2020 ora 12:00, în prezenta membrilor comisiei de evaluare,

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor au fost consemnate ofertele/ documentele depuse de

un singur operator economic participant la procedură până l: data de 14.04.2020 ora 11:00, la adresa

de e-mail : achizitii 1(deaspetr.ro.
Ofertanti/participanti:



|.CMI DR. NAIDIN FLORICA—oferta depusaîn datade 14.04.2020,ora 09:55

Documentele depusede ofertantul CMI DR. NAIDIN FLORICA în cadrul anunţului de participare:

Documentele ofertei CMI DR. NAIDIN FLOFICA

(Fișă de informații generale|DA|Date de identificare
Oferta financiara Valoare oferta financiara: 40000 lei
Oferta Tehnică Gortificat de înregisirare fiscala: Seria A, nr.

0299419/01.01.2007;
- Certificat de membru emis de Colegiul Medicilor din

Romania, nr. 12616/29.11.2017;
Certificat de confirmare pentru specializarea medicala:
ADEVERINTA DE MEDIC PRIMAR - MEDICIN,
GENERALA, nr. 5704/3(.07.1998;
„Asigurare malpraxis: Polita Seria G Nr. 968050

valabila pana la 31.12.2020;
-Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic emis de
Colegiul Medicilor, valabi pana la 31.12.2020.

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. NAIDIN FLORICAeste 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 cxistenței corecțiilor admise de lege, al

încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparert neobişnuit de scăzut în raport cu ceea

ce urmează a fi prestat s-a constat că:
-— oferta financiară propusă de către CMIDR. NAIDIN FLORICA, in valoare de 40000 lei pentru

perioada de luni este conformă şi admisibilă.

d) 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 Guvernuluinr. 395/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achizitie publică/acordului - cadru din Legeanr. 98/2016 privird achizițile publice, a hotărât că oferta

propusă de catre CMI DR. NAIDIN FLORICA, în valoare de 40000 lei este câstigatoare la procedura

proprie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect : Servicii medicale prestate
de medici specialisti - pentru Centrul Maternal Alexandria si Centrul de Urgenta din cadrul

DGASPC Teleorman, Cod CPV: 85121200-5.
A fost încheiat Procesul verbal al şedinţei deschidore si de evaluare a ofertelor, nr. 9331/

14.04.2020, transmis — postat în cadrul anunţului de participate pe site-ul www.dgaspetr.ro, Sectiunea

Achizitii Publice/Anunturi 2020.

2.4. Clarificări / Contestat
Până la data finalizării procesului de evaluare, nu zu fost depuse contestaţii şi nu au fost

solicitate clarificări/ notificări, la hotărârile Comisiei de evaluare privind desemnarea ofertei

câștigătoare.
Pe durata derularii procedurii de atribuire nu au fost ide xtificate situatii de conflict de interese.
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CAPITOLUL 3
Concluziiși semnături

Comisia de evaluare, întrunită astăzi 21 Aprilie 2020, având la bază procesul de

deschideresievaluare desfăşurat și relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii medicale prestate de medici specialisti
pentru Centrul Maternal Alexandria si Centrul de Urgenta”, Cod CPV: 85121200-5, către CMI
DR. NAIDIN FLORICA pentru o propunere financiară în valoare de 40000 lei pentru 8 luni,

respectiv, 5000 lei/luna.
Drept peniru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii într-un singur exemplar

original care va fi publicat in cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspctr.ro, Sectiunea
Achizitii Publice/Anunturi 2020.

COMISIA DE EVALUARE

1. Nicolae Raluca Eluta — presedinte cu drept de vot .

MI2. Vatafu Livia Florina - membru
3. Sănducu Liviu — membru


