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Procedura deati
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Valoare estimată totală: 69.805,04 lei
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2.4. Clarificări / Contestații
Capitolul3 - Concluzii şi semnături
Anexe:
1. Proces verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 21079 / 21.08.2020
2. Proces verbalal sedintei de evaluare finala nr. 21374 / 25.08.20202

de atribuire

e achiziție publică

CAPITOLUL 1
Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în

conformitate cu:
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 a
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 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. 554/2004, cu modificările ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cumodificările şi completările ulterioare ;

6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
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T)Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
S)Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de
evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii.
9) www.anap.g0v.ro
10) www.dgaspctr.ro

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de Data/ora Locul
atribuire

ISICAP/www.dgaspctr.ro
|Anunț de participare ADV1163504 / 13.08.2020 |Sectiunea Achizitii publice /|

Anunţuri 2020
SICAP/vrww.dgaspetr.ro

|Termenul-limită de depunere a ofertelor|20.08.2020 ora 11:00 |Sectiunea Achizitii publice /
Anunţuri 2020

|Sedinta de deschidere a ofertelor 21.08.2020 ora 11:00 |Sediul DGASPC TR

Postat pe site-ul
Www.dgaspctr.ro Sectiunea21079 /21.08.2020 iziii

publice / Anunţuri
Proces Verbal de deschidere a ofertelor
|-semnat de comisia de evaluare

Sedinta de evaluare finala a ofertelor 25.08.2020 ora 12:30 |Sediul DGASPC TR

Proces Verbal de evaluare finala a [Postat pe site-ul
ofertelor |www.dgaspetr.ro Sectiunea21374/25.08.2020

Achizitii publice / Anunţuri
-semnatde comisia de evaluare 2020

1.3 Comisia de evaluare , numită prin Dispoziția Directorului General al DGASPC Teleorman
nr. 512 din 13.08 2020 , compusă din :

1. Pascutu Danut — presedinte cu dreptde vot,
2. Mireniuc Alexandru — membru comisie,
3. Vatafu Livia — membru comisie.

CAPITOLUL 2

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

candidaturilor/ofertelor
Nuau fost clarificari/contestații, depuse la documentația de atribuire.

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc la sediul DGASPCTR, Alexandria, str. Dunarii , nr. 7

în data de 21.08.2020 ora 11:00 in prezenta membrilor comisiei de evaluare.
În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor au fost consemnate documentele depuse de fiecare

operator economic în parte, în cadrul anunţului de participare şi aufost enumerate datele principale ale
fiecărei oferte, astfel :
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Denumire participant Fisa înform: Oferta tehnica Oferta financiara
enerale

SCMeda Consult SRL|DA DA

—
comuna cu comuna cu oferta

oferta financiara
SC ForOffice SRL DA — comuna DA
SC Mida Soft Business|DA —comuna DA — comuna cu|DA — comuna cu oferta
SRL oferta financiara tehnica
SC MB Silver Impex SRL_| DA DA DA - incompleta
SC Roservotech SRL DA — comuna DA — comuna cu | DA — comuna cu oferta
| _ oferta financiara tehnica / incompleta
SC Producton SRL DA DA — comuna cu|DA — comuna cu oferia

N
tehnica

| SC Vic Insero SRL Anulata — neincadrare|Anulata — neincadrare|Anulală—neincadrare
în termenul de[in termenul de|în termenulde depunere
depunere a ofertelor|depunere a ofertelor|a ofertelorAvând în vedere faptul că toate documentele justificative cerute sunt obligatorii, lipsa

documentelor justificative duce la descalificarea ofertantului conform arl.167 alin.1 lit. h) din Legea
nr. 98 / 2016, operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi
motivele respingerii sunt urmatorii/următoarele:
Nu a fost cazul!

2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
a)Etapa de evaluare tehnica
Membrii Comisiei de evaluare au analizat documentele ofertelor depuse de care ofertanti.

În urma analizei documentelor ofertelor, comisia a decis următoarele :

- Oferta transmisa de catre SC Meda Consult SRL este conforma din punct de vedere tehnic al cerintelor
prevazute in anuntul de participare.
- Oferta transmisa de catre SC ForOffice SRLeste conforma din punct de vedere tehnic al cerintelor
prevazute in anuntul de participare.
- Oferta transmisa de catre SC Mida Soft Business SRLeste conforma din punct de vedere ichnie al
cerintelor prevazute în anuntul de participare.
- Oferta transmisa decatre SC MB Silver Impex SRL este incompleta, motiv pentru care s-au solicitat
clarificari privind intocmirea ofertei tehnice in conformitate cu cerintele prevazule in caietul de sarcini
(prezentarea Certificatului de calitate si conformitate sau Declaratie de conformitate).
- Oferta transmisa de catre SC Roservolech SRL este incomplela, motiv pentru care s-au solicitat
clarificari privind intocmirea ofertei tehnice in conformitate cu cerintele prevazule in caietul de sarcini
(prezentareaCertificatuluide calitate si conformitate sau Declaratie de conformitate).
- Oferta transmisa de catre SC Producton SRL este conforma din punct de vedere tehnic al cerintelor
prevazute in anuntul de participare.
- Oferta transmisa de catre SCVic Insero SRL în data de 20.08.2020 ora 11:11 - Anulata — neincadrare
în termenul de depunere a ofertelor.

A fost încheiat Procesul verbalal şedinţei de deschidere a ofertelor , nr.21079 / 21.08.2020.
Finalizarea etapei de evaluare tehnica
Membrii comisiei de evaluare consemneaza si analizeaza documentele ofertelor tehnice

completate / refacute in corelare cu Caietul de Sarcini , in urma analizei documentelor, comisia a
constatat urmatoarele
- Oferta depusa de SC Meda Consult SRLeste admisibila şi conforma din punct de vedere al
cerințelor tehnice;

Oferta depusa de SC ForOffice SRL nu indeplineste cerintele minime din caietul de sarcini,
intrucat pozitia 49 — Epson EPL-6200

—
C13S050166-2 bucsi pozitia 50 — Pantum M 6550NW

—
2 buc,

lipsesc din centralizatorul ofertei tehnice, drept pentru care oferta este respinsa
- Oferta depusa de SC MidaSoft Business SRLeste admisibila şi conforma din punct de vedere al
cerințelor tehnice:



- Oferta depusa de SC MBSilver Impex SRLeste admisibila şi conformadin punct de vedere al
cerințelor tehnice:
- Oferta depusa de SC Roservotech SRL nu indeplineste cerintele minime din caietul de sarcini,
intrucat oferta tehnica nu a fost completata cu prezentarea Certificatului de calitate si conformitate sau
Declaratie de conformitate, drept pentru care oferta este respinsa.
- Oferta depusa de SC Producton SRLeste admisibila şi conforma din punct de vedere al
cerințelor tehnice;

Comisia de evaluare a finalizat etapa de evaluare tehni
b)Etapa de evaluare financiara
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenței corecțiilor admise

de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut în raport
cu ceca ce urmeazăafi furnizat, executat sau prestat șiaconstatat ca:
- oferta financiară propusă de către SC Meda Consult SRL in valoare de 58.714,10 lei fara TVA, este
conformă și admisibilă,
- oferta financiară propusă de către SC Mida Soft Business SRL. în valoare de 60.244,12 lei fara TVA,
este conformă și admisibilăă
- oferta financiară propusă de către SC MB Silver Impex SRL. in valoare de 68.754,29 lei fara TVA,
este conformăşi admisibilă;
- oferta financiară propusă de către SC Producton SRL în valoare de 61.630,27
conformă și admisibilă,

fara TVA, este

Clasament, în urma aplicării criteriului de atriburie „pretul cel mai scazut”:

Cr|OFERTANTUI PARTICIPANȚI valoare feri oanciură|ClasamentÎn urmapliciereude1|SC Meda Consult SRL 38.714,10 1

2.|SC Mida SoftBusiness SRL 60.244,12 "m

3.|SC Producton SRL 61.630,27 mr

1|SCMBSilver Impex SRL 68.754,29 w

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara a ofertantului clasat pe primul loc, în urma
aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, sub aspectul incadrarii în valoarea estimata a
contractului, al pretului aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeazaafi furnizat si a
constatat ca oferta financiara propusa de catre:

- SC Meda Consult SRL. în valoare de 58.714,10 lei fara TVAeste admisibila.
A fost întocmit Procesul Verbal al şedinţei de evaluare finala a ofertelor nr. 21374 / 25.08.2020.

2.4. Clarificări / Contestații
Până la data întocmirii prezentului Raport al procedurii nu au fost depuse contestaţii și nu au fost

solicitate clarificări/notificări la hotărârile Comisiei de evaluare privind desemnarea ofertei câştigătoare.
Pe durata derularii procedurii de atribuire nu au fost identificate situatii de conflict de interese.



CAPITOLUL 3

ConcluziisisemnăturiComisia de evaluare întrunită astăzi, 28 August 2020 , având la bază procesul de
evaluare desfăşuratși relatatîn prezentul Raport al procedurii hotărăşte atribuirea contractuluide
achiziție publică având ca obiect „Furnizare tonere pentru masini de fotocopiat si
imprimante” - CPV : 30125100-2, catre SC Meda Consult SRL, cu o propunere financiară
de 58.714,10 leifără TVA.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire a:

28 August 2020, la sediulautorității contractante DGASPC Teleorman, situat în str. Dunarii, nr.
7, mun. Alexandria, judetul Teleorman, într-un singur exemplar original, care va fi transmis —

postat în cadrul anunţului de participare -

COMISIA DE EVALUARE:a1. Pascutu Danut, preşedinte...

2. Mireniuc Alexandru, membru.......

3. Vatafu Livia Florina , membru .


