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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
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Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

49% din 12 lunie 2020

APROBAT
Director General,

Putincanu Marius Mugurel

RAPORTUL PROCEDURII

Procedura de atribuire: Procedura Simplificata Proprie

s 9, din cadrul DGASPCTeleorman.
Cod CPV: 92232000-6 Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)
Anunt de participare: ADVI150539 / 03.06.2020 — SICAP/site-ul www.dgaspctr.ro, Sectiunea
Achizitii Publice/Anunturi
Valoare estimată totală:
— valoarea estimata 3.418,55 lei fara TVA;

Conținutul Raportului
Capitolul1 Informații generale

1.1. Legislația aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii deatribuire
1.3. Comisia de evaluare

Capitolul 2 - Modulde desfăşurare a procedurii de achiziție publică
Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
edinţa de deschidere a ofertelor

2.3. Evaluare ofertelor tehnice
2.4. Evaluare ofertelor financiare si finalizarea procesului de evaluare
2.5. Clarificări / Contestaț

Capitolul 3 - Concluziișisemnături
Anexe:
1. Proces verbal al ședinței de deschidere si evaluare a ofertelor nr. 13241 din 10 lunie 2020;



CAPITOLUL 1
Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice , cu modificările și completările ulterioare ;
2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr.
le publice;

3) Legea privind remediilesicaile de atac in materie de atribuire a contractelorde achizitie
publica, 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.

4) Legea contenciosului administrativ nr..
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001. cu mod
6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale;

trului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi
organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare și legale;

8) Ordinul nr.158/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilorde atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de aci
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrăi
concesiune de servicii.

9) www.anap.20v.ro
10) www.dgaspetr.ro

54/2004, cu modificările ulterioare;
arile şi completările ulterioare;

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de Data/ora Locul
atribuire

E

Publicarea documentatiei ADVI150539 |SICAP /site-ulwww.dgaspcir.ro,
/03.06.2020 SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

Anunţ de participare ADV1150539 SICAP/ site-ul www.dgaspctr.ro.
03.06.2020 |SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi

|Termenul-limită de depunere a ofertelor|10.06.2020, ora 10:00 [achizitii 5Gdgaspctr.ro
Sedinta de deschidere a ofertelor 10.06.2020, ora 11:00 |Sediul DGASPCTR
Proces Verbal de deschidere si evaluare|13241 din 10.06.2020—Publicat pe site-ul vw. dpaspolrroa ofertelor, SectiuneaAchizitii Publice/Anunturi |- semnat de comi de evaluare |

1.3, Comisia de evaluare

Comisia de evaluare, a fost nominalizată prin Dispozi
Teleorman nr. 314 din 03.06.2020,

Componenţa Comisieide evaluare :

1. Ciurea Simona Izabela — prescdinte cu drept de vot,
2. Vatafu Livia Florina — membru,
3. Schiopu Marian Aurel — membru,

Directorului General al DGASPC



CAPITOLU

Sectiunea 2. Modulde desfăsurare a procedurii de achizitie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a

candidaturilor/ofertelor
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentație/răspunsul autorității la solicitările

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

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor

Şedinţa de deschidereaa ofertelor a avut loc la sediul DGASPC TR, Alexandria, str. Dunarii
nr.7, în data de 10.06.2020ora 11:00, în prezenta membrilor comisiei de evaluare.

In cadrul sedintei de deschidere, comisia de evaluare a constatat ca pe adresa de email
tii SGodgaspetr.ro a fost transmisa o singura oferta:

in data de 10.06.2020, la ora 08:29 oferta transmisa de Telekom Romania Communications „A.

Comisia de evaluare a consemnat documentele transmise de catre Telekom Romania
Communications S.A., dupa cum urmeaza

Documente solicitate Telekom Romania Communications S-A.

Fişă de informații generale DA
-

Date de identificare E.Oferta Tehnică DA
Oferta financiara TA
2.3. Evaluarea ofertelor tehni;
Comisia de evaluare a analizat documentele transmise de catre Telekom Romania

Communications S.A. si a constatat ca îndeplineste cerințele minime de calificare şi admite caoferta
este conforma din punctde vedere al cerințelor tehnice.

2.4 Evaluare ofertelor financiare si finalizarea procesului de evaluare
Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara transmisa de catre Telekom Romania

Communications S.A. sub aspectul existenței corecțiilor admise de lege al încadrării în valoarea
estimată a contractului, al prețului. în raport cu ceeace urmează a fi furnizat, executat sau prestat şi a
constatat faptul ca oferta financiară este conformă și admisibilă , motiv pentru care a fost declarata
castigatoare, pentru sumade 3.314,50 lei , pentru o perioada de 36 luni;

A fost intocmit Procesul Verbal de deschidere si evaluare nr.13241 din 10 Iunie 2020.

2.5. Clarificări / Contestații
Pânăla data finalizării evaluarii , nu au fost depuse contestaţii și nu au fost solicitate clarificări/

notificări , la hotărârile Comisiei de evaluare , privind desemnareaofertelor câştigătoare.



CAPITOLUL3

Concluzii si semnături

Comisia de evaluare , întrunită astăzi 12 IUNIE 2020 , având la bază procesulde evaluare
desfășurat și relatat în prezentul Raport al procedurii, hotărăşte atribuirea contractului de achizitie
publica avand caobiect “Servicii pentru abonament Cablu Ty si Internet” pentru o perioada de
36 luni, la imobilul situat în Loc. Rosiorii de Vede Str. Oltului nr. S9 - Cod CPV: 92232000-6*
catre Telekom Romania CommunicationsSA. pentru sumade 3.314,50 lei, pentru o perioada
de 36 luni.

Prezentul Raport al procedurii va fi transmis — postat în cadrul anuntului de participare pe
site-ul wrww.dgaspetr.ro — Sectiunea Achzitii Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE:

da.1. Ciurea Simona Izabela — presedinte cu drept de

2. Vatafu Livia Florina — membru.

3. Schiopu Marian Aurel — membru.


