
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN,araaDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunăriin. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-mail: dgaspctrityahoo.comOperator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr. 13241 din 10 Iunie 2020

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi, 10 IUNIE 2020, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuiriicontractului de achiziție publică având ca obiect Servicii pentru abonament Cablu Ty si InternetPenIIL o perioada de 36 luni, la imobilul situat în Loc. Rosiori: de Vede Str. Oltului nr. 59, din cadrulDGASPC Teleorman.

Procedurade atribuire : Procedura Simplificata ProprieCod CPV : 92232000-6 Servicii de televiziune prin cablu (R:v.2)Număr Anunt de participare: ADV1150539 / 03.06.2020 - SICAP șiSite- ul:www.dgaspetr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020Valoare estimată totală: 3.418,55 lei fara TVA.
Termenul limită de depunere a ofertelor : 10.06.2020, ora 10:00

ia Directorului General al DGASPC Teleorman nr.
Comisia de evaluare, numită prin Dispo,314 din 03 Iunie 2020 , compusă din

1. Ciurea Simona Izabela — presedinte cu drept de vot,2. Vatafu Livia Florina — membru comisie,
3. Schiopu Marian Aurel — membru comisie,
p„Procedat astăzi 10 Iunie 2020, ora 11:00 , la sediul Dirccţiei Generale de Asistentă Socială șiProtecția Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea şi evaluareaoferelor depuse pe adresa de email: achizitii deaspetr.ro până la data de 10.06.2020. oa 10:00 „în“lerea atribuirii contractului de achiziție publică având ca ob ect Servicii pentru abonament Cabl,TIsi Internet pentru o perioada de 36 luni, la imobilul situat in Loc. Rosiorii de Vede Su, Oltului nr.59, din cadrul DGASPC Teleorman,

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabi
Preşedintele comisiei de evaluare informează că proced.ra de achiziție publică s-a organizat înconformitate cu:

3) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitiePublica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.101/2016,
1) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare:

i



3) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare :5)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;„oordinul ministrului finanțelor publice nr._1,702/2002 pentru aprobarea Normelormetodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor nstituțiilor publice,Precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare şi legale:SOrdinul 7r.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbaleîntermediare de cvaluare aferente procedurilor de atribuire  ccniractelor/acordurilor ca de achiziţiepublică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a cortractelor de concesiune de lnciaui şi
9) www.anap.gov.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică21. Solieitări/răspunsuri la clarificări până la termenullimită de depunere acandidaturilor/ofertelor
Nu au fost clarificari/contestații, depuse la documentația de atribuire.2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Preşedintele comisiei de cvaluare declară deschisă şecința, dă citire componenței comisiei siinvita membrii acesteia să confirme declaratiile de confident aliate, impartialitate și disponibilitate,care se anexează prezentului proces verbal.
Se trecela deschiderea adresei de email: achizitiiQdgaspctr.ro pentru vizualizarea ofertelordepuse de participanții ofertlor şise constată faptul că la prezcnta procedură, n fost depuse o singurăatertă de către Telekom Romania Communications S.A. — oferta depusa în dara de 10.06.2020, ora08:29, inregistrata la nr. 6 / 10.06.2020
Se consemnează documentele depuse de ofertantul Telekom Romania Communications SA.în cadrul anunţului de participare :

| Documente solicitate | Telekom Romania Comniunications S.A.
| Fişă de înformații generale [BA ERE a |Date de identificare

,

mt ae)

|

Ofera Tehnică
| DA

| Oferta financiara | DA
i

icarea/selectia ofertantilor/candidatilor
2.3. Procesul de evaluare C:

Membrii Comisiei de evaluare, analizeaza documentele ofertei depuse de către ofertantulTelekom Romania Communications S.A..
In urma analizei documentelor ofertei, comisia decide următoarele :- oferta depusa de Telekom Romania Communications S.A, este admisibilă pentruîndeplinirea cerințelor minime de calificare şi conformă din Punct de vedere al cerințelor tehnice,
Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnicăşi se trece la evaluarea ofertei financiare.
Comisia de evaluare analizeaza propunerea financiira sub aspectul existenței corecțiiloradmise de lege, al încadrăriîn valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzutîn raport cu ceca ce urmează a fi prestat şi decide că:"Shore financiară propusă de către Telekom Romania Communications S-A, în valoare de3314.50 leifara TVA pentru perioada de 36 luni este aamisibilă şi conformă



CAPITOLUL 3

Concluzii si semnături
Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat în prezentul ProcesVerbal al ședinței de deschidere si evaluare a ofertelor, în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelormelodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitiePublică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, hotărăşte că oferta propusăde„ave Telekom Romania Communications S.A în valoare de 331450 lei fara TVA pentruocedura simplificata proprie pentru atribuirea contractului deachizitie publica avand ca obiect Servicii pentru abonament Cablu Tsi Interca pentru o perioadade 36 luni, la imobilul situat în Loc. Rosiorii de Vede Str. Oltului nr. 59, din cadrul DGASPCTeleorman, Cod CPV: 92232000-6 Servicii de televiziune prin cablu, Preşedintele comisiei deevaluare declară închise lucrările ședinței de deschideresi evalt re a ofertelor.Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, înr-un singur exemplar original, care va& transmis—postat în cadrul anunţului de participare pe siteul www.dgaspctr.ro, Scctiunea AchizitiiPublice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE
1. Ciurea Simona Izabela — presedinte cu drepi de vot„4
2. VatafuLivia Florina — secretar,
3. Schiopu Marian Aurel — membru .


