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Cperarar prelucrare date ct caracter personal nr, 2962

Nr. 10540 din 08.05.2020

PROCES-VERBAI
al sedinței de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi, 08 Mai 2020, cu ocazia deschiderii ofericlor depuse în vederea atribuirii

contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii presta de medici specialisti pentru Serviciul

Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitai, Cod CPV 85121200-5:

Anunt de participare ADYVI 143844 — SICAP/site-ul www.deaspe

Publice Anunturi
Tip anunt: Anexa 2

Valoare estimată totală:
— valoarea estimat: — 48.000 lei:
Procedura de atribuire este: Procedura Proprie

Sectiunea Achizitii

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția Directorului General al DGASPCTeleorman nr. 256

din 04.05.2020;
1. Almajanu Mihaela Costina presedinie cu drept devot
2. Vasilescu Ciprian membru.
3. Toma Stelian — membru
4. Vatafu Livia Florina se

a procedat astăzi 08 Niai 2020. ora LL. la sediul Direcţiei Generale de Asistentă Socială și Protecția

Copilului Teleorman, din Alexandria, tirada Duntrie 7. |a deschiderea ofertelor depuse la adresa de

Cl achizitii dgaspetr.ro. pâră la data de 08 Mai 2020, ora 10:00,

Preşedintele comisiei de cvalvare informează că procedura de achiziție publici

conformitate cu
Î) Legea nr. 982016 privind achizițile publice - cu modificările şi completările ulterioare ;

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor e achizitie publică/acordului - cadru din Legeanr
98/2016 privind achizitile publice

3) Legea privind remedile si caile de atac in mater de arribuire a contractelor de achizitie

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

precum si pentru organizare: si functionarea Consiliului National de Salutionare a Contestatiilor nr.

101/2016.
3)Legea contenciosului administrativ î

5) Legea administrație! publice locale nr

6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice |

S Ordinul ministeului finanțelor publice nr..1,292/2002 pentru apr area Normelor metodologice

privind angajarea. lichidarea. ordonanțarea SI plata cheliuielilor instiuiilor publice, precum şi

s-a organizat în

2004, cu modificările ulterioare:
dificările şi completările ulterioare ;

Deganizarea, evidențași raportarea angajamentelor bugetare legale:

5) Ordinul nr.158i 2018 privind aprobarea formularelor siundard ale proceselor-verbale

intermediare de evaluare alerunte procedurilor de atribuire d contractelor/acordurilor-cadru de achiziție



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

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

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componente: comisiei si

fnvita monstrii acesteia să con five declararii de confidentialitate, impartialitae i disponibilitate, care

se anexeazăprezentului proces verbal de deschidere

Nu au fost clarificari/contestații depuse la documentația de atribuire

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

depunere a ofertelor prevazut în anunt. 08 Mai 2020, ora 10:00, pe adresa de mail

(ddgaspetr.ro.
Sean în vedere faptul că nu a fost depusă! transmisă nicio ofertă până la data limită de depunere 8

ofertelor: 08.05.2020, ora 10:00. în bază prevederilor Art. 212, alin. (1),litera a), din Legea sr
982016privind acbizițile public.Comisia de evaluare hotaraste anularea procedurii de atribuire

Araci de achiziție publică având ca obicet Servicii prestate de medici specialisti pentru Serviciul

Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilicati

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările ședinței de deschidere & 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.dgaspetrro, Sectiunea Achizitii

Publice/Anunturi
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3, TomaStelian — membru

VataluLivia Florina secretar


