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Nr. 22821 din 09 Septembrie 2020

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evaluarea ofertelor

a deschiderii ofertelor d
fot

Încheiat astăzi. 09 Septembrie 2020, cu o:

contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare cilindt
pentru masini de fotocopiat si imprimante.

Procedura de atribuire : Achizitie directa
Cod CPV:30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
Număr Anunt de participare: ADV1166636 / 02.09.2020 - SICAPşipeSit
Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 21.626,89 lei
Termenul limită de depunere a ofertelor : 09.09.2020, ora 11: 00

pilului
il: dpaspetreyahoocom

puse în vederea atribuirii
conductori (drum unit)

le-ul : www.dgaspctr.ro

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția Directorului General al| DGASPC Teleorman nr.
548 din 01.09 2020 , compusădin :

1. Pascutu Danut — presedinte cu drept de vot,
Catalin — membru comisie,

Vatafu Livia — membru comisii

a procedat astăzi 09 Septembr
Asistentă Socială și Protecția Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Du!

și evaluarea ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii3Qdgaspetr.ro
ora 11:00,în vedrea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca
fotoconductori (drum unit) pentru masini de fotocopiat si imprimante.

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziț

conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificările şi completării
2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor met
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică/acordul
98/2016 privind achizițile publice ;

2020, ora 12:00 , la sedjul Direcţiei Generale de
ării, nr. 7, la deschiderea

până la data de 09.09.2020,lbiect Furnizare cilindrii

le publică s-a organizat în

ulterioare ;

dologice de aplicare a
ui - cadru din Legea nr.

3) Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelorde achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesii
pentru organizareasi functionarea Consiliului Nationalde Solutionare a Contel
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificărileşi complet
6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale;

ne de servicii, precum si
tatiilor nr. 101/2016,

rile ulterioare ;



T)Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Nora
angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor public
evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
S)Ordinul nr.181/2018 privind aprobarea formularelor standard ale procese
evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadr
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de
servicii.
9) www.anap.g0v.ro
10) www.dgaspetr.ro

CAPITOLUL 2
Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a proceduriide achizitie publică
21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-l

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

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire

invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impartiali|
se anexează prezentului proces verbal

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii3deaspetr.ro pe
depuse de participanții ofertelor şi se constată faptul că la prezenta
urmatoarele oferte:

SC Meda Consult SRLin data de 03.09.2020 ora12:13, inregistrata la
SC MidaSoft Business SRL în data de 08.09.2020ora 15:48, inregist
SC Union CO SRL in data de 09.09.2020 ora 10:35, inregistrata la nr.
SC Vic Insero SRLin data de 09.09.2020 ora 11:38 - motiv pentru c:

limita de depunere a ofertelor fiind ora 1

Se consemnează documentele depuse de catre ofertanti solicitate
participare :

elor metodologice privind
, precum şi organizarea,

r-verbale intermediare de
de achiziţie publică, a
lucrări şi concesiune de

imită de depunere a

tribuire.

componenței comisiei si
ate și disponibilitate, care

tru vizualizarea ofertelor
rocedură au fost depuse

r. 12 /.09.09.2020;
(ta la nr. 13 /09.09.2020;
4/09.09.2020
re a fost descalificata, ora

în cadrul anunţului de

Denumire participant Fisa informatii Oferta tehnica Oferta financiara
generale

SC Meda Consult SRL DA DA — comuna cu |DA — comunacu oferta
oferta financiara___|tehnicaSC MidaSoft Business SRL|DA - comuna DA — comuna cu |DA—comuna cuoferta1 oferta financiara __|tehnica

SC Union CO SRL | DA —comuna DA — comuna cu |DA — comuna cu oferta |

oferta financiara ___|tehnica |

Având în vedere faptul că toate documentele justificative cerute sunt o|

documentelor justificative duce la descalificarea ofertantului conform art.16
nr. 98 / 2016, operatorii economiciale căror oferte au fost respinse în cadrul
motivele respingerii sunt urmatorii/următoarele:

Nu a fost cazul.

ta

ligatorii, lips
alin.1_ lit. b) din Legea
ședinței de deschidere şi



2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
a)Etapa de evaluare tehnica
Membrii Comisiei de evaluare, trec la analiza documentelor ofertelord
In urma analizei documentelor ofertelor, comisia decide următoarele :

- Oferta transmisa de catre SC Meda Consult SRLeste conformadi
cerintelor prevazute în anuntul de participare.

- Oferta transmisa de catre SC Mida Sofi Business SRL este conff
tehnic al cerintelor prevazute in anuntul de participare.

- Oferta transmisa de catre SC Union CO SRLeste conforma din
cerintelor prevazute in anuntul de participare.

Comisia de evaluare consemneaza si analizeaza documentele ofert
tul de Sarcini si constata ca:

- Oferta transmisa de catre SC Meda Consult SRLeste admisibila
vedereal cerințelor tehnice prevazute în Caietul de Sarcini.

- Oferta transmisa de catre SC Mida Soft Business SRL nu indeplii
caietul de sarcini, intrucat în oferta tehnica , în tabelul cu tipurile
cilindrilor fotoconductori, la nr. crt. 11 este mentionata im
CFBS28BO0SAA / 1 buc , fata de imprimanta Epson EPL-620
solicitata in Caietul de Sarcini, drept pentru carese vor solicita clar

- Oferta transmisa de catre SC Union CO SRLeste admisibila
vedereal cerințelor tehnice prevazute in Caietul de Sarcini.

Data limita de transmitere a clarificarilor este 11.09.2020ora 09:00.

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei di

ofertelor urmând ca membrii acesteia să analizeze ofertele refacute/completat
conformitate cucele stabilite prin documenția de atribuire.

Drept pentrucare s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singuretransmis — postat în cadrul anunţului de participare.

COMISIA DE EVALUARE

1.Pascutu Danut — presedinte

2.Stefanescu Catalin — membru

3-Vatafu Livia- membru

pusede catre ofertanti

punct de vedere tehnic al

rma din punct de vedere

|punct de vedere tehnic al

lor tehnice in corelare cu

i conformadin punct de

este cerintele minimedin
le imprimante si codurile
rimanta Canon 30251 /

C135051099/1 buc
|ficari.
i conforma din punct de

deschideresi evaluare a
e, în sedinte ulterioare, în

emplar original, care va fi


