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RAPORTUL PROCEDURII

Anunt de participare: ADY 1143844 /30.04.2020 SICAP/site-ul www.dgaspetr.ro, Sectiunea Achizitii

Publice/Anunturi
Tip anunt: Anexa 2

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

'onținutul Raportului
Capitolul 1 - Informații generale

1.1. Legislația aplicabilă
alendarul procedurii de atribuire
omisia de evaluare

Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziție publică
21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor

Finalizarea Procesului de evaluarefAnularea procedurii

Capitolul 3 - Concluzii și semnături
Anexe:

1. Proces verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 10540 din 08.05.2020;

CAPITOLUL1
Sectiunea 1. Informatii generale

1.1. Legislația aplicabilă

vind achizițile publice , cu modificările şi completările ulterioar

95/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

lor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr.

1) Legea nr. 98/2016 pi

2) Hotararea Guvernului nr. 3

prevederilor referitoare la atribuirea contracte
98/2016 privind achizițile publice:

3) Legea privind remediile si caile de

publica, a contractelor sectoriale si a contracte|
atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie
lor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,
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precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.

101/2016
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;

TWOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind angajarea. lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare
şi

legale:

3) Ordinul nr.158/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale

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

publică, a contractelor/acordurilor-cadrusectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și

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

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de|atribuire
Publicarea documentatiei

Data/ora Locul

ADY1143844 SICAP fsite-ulwww.deaspetr.ro,
30.04.2020 SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

| Anunţ de participare | ADYI 143844
-

ICAPT site-ul www.dpaspctr.ro,|
30.04.2020 SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

ade depunere a ofertelor |_08
ora 10:00 [achizitii2Mdgaspetr.ro

Sedinta de deschidere aofertelor 08.052020/11:00 |Sediul DGASPC TR

Proces Verbal de deschidere a ofertelor, 10540 din 08.05.2020 |Publicatpe site-ul www.dgaspetr.ro

semnat de comisia de evaluare L |SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

Termenul-limi

1.3. Comisia de evaluare

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

Teleormannr. 256 din 04.05.2020.
Componența Comisiei de evaluare :

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

CAPITOLUL2
Sectiunea 2. Modulde desfăsurare a procedurii de achizitie publică

2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a
candidaturilor/ofertelor

Contestații depuse la documentație/clarificări la documentație/răspunsul autorități la solicitările

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

2.2. Sedintade deschidere a ofertelor

Şedinţa de deschiderea a ofertelor a avut loc la sediul DGASPC TR, Alexandria, str. Dunarii

2020 ora 11:00. în prezenta membrilor comisiei de evaluare.



În cadrul sedintei de deschidere s-a constatat faptul ca nu a fost primita nicio oferta pe adresa de
e-mail: achizitii2Codgaspotr.ro pentru anuntul, ADV1 143844 /30.04.2020, pana la termenul limita de
depunere a ofertelor prevazut in anunt. 08.05.2020, ora 10: 00,

2.3. Finalizarea Procesului de evaluare / Anularea procedurii
In baza prevederilor Art. 212. alin. (1), litera a), din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice

Comisia de evaluare a hotarat anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având
ca obiect Servicii prestate de medici specialisti pentru Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu
Dizabili

CAPITOLUL 3
Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, întrunită astăzi 11 Mai 2020, având la bază procesul de evaluare
desfăşurat și relatat în prezentul Raport al procedurii. hotărăşte anularea procedurii de atribuire a
contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii prestate de medici specialisti pentru Serviciul
Evaluare Complexa & Copilului cu Dizabilitati

COMISIA DE EVALUARE:

1. AlmajanuMihaela Costina — presedinte cu drept de vot

2. Vasilescu Ciprian — membru...

TomaStelian — membru

4. VatafuLiviaFlorina secretar.
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