
CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax 0247/406060; E-nțail: dgaspctreyahoo.com

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2:

Nr.3(34 din 11 Septembrie 2020

PROCES-VERBAL
al ședinței de evaluare finala a ofertelor

Încheiat astăzi, 11 Septembrie 2020, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii
contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare cilindrii foti
pentru masini de fotocopiat si imprimante.
Procedura de atribuire : Achizitie directa

d CPV: 30125000-1 Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
Număr Anuntde participare: ADV1166636 / 02.09.2020 - SICAPşi pe Si
Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 21.626,89 lei fara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor : 09.09.2020, ora 11: 00

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislația aplicabilă
Preşedintele comi

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

3) Legea privind remediile si caile de atac în materiede atribuire a contracte
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiul
pentru organizareasi functionarea Consiliului National de Solutionare a Conte:
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi complet
6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
T)Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Norm
angajarea, lichidarea, ordonanțareaşi plata cheltuielilor înstituțiilor publice!
evidența şi raportarea angajamentelor bugetareși legale;
S)Ordinul nr.181/2018 privind aprobarea formularelor standard ale procesel
evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru|
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de
servicii.
9) www.anap.gov.ro
10) www.dgaspctr.ro
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1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de Data/ora Locul
atribuire

SICAP/www.dgaspetr.roAnunţ de participare ADY1166636/02.09.2020 |Sețtiunea Achizitii publice/|Anunţuri 2020
SIFAP/www.dgaspctr.roTermenul-limită de depunere a ofertelor 09.09.2020 ora 11:00 |Segtiunea Achizitii publice /
Anunţuri 2020.

Sedinta de deschidere a ofertelor 09.09.2020 ora 12:00 |Sediul DGASPC TR

[Poșia pe site-ul
Proces Verbal de deschidere a ofertelor |rwlw.dgaspetr.ro Sectiunea
-semnatde comisia de evaluare 22821/08.09.2020

[Achizitii publice / Anunţuri
2030

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

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

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2, Modulde desfăsurare a procedurii de achizitie publică
21. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-fimită de depunere acandidaturilor/ofertelor
Nu au fost solicitate clarificari/contestații, depuse la documentația de gtribuire,
2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Sedinta de deschidere a ofertelor a avut loc la sediul DGASPCTR, Aleţandria, str. Dunarii,nr. 7

în data de 09.09.2020ora 12:00 în prezenta membrilor comisiei de evaluare.Îi

lentele depuse de fiecare
Operator economic în parte, în cadrul anunţului de participare şi au fost enumerate datele principale ale
ficcărei oferte. astfel :

Denumire participant Fisa informatii Oferta tehnica [Oferta Tinanciara
generale

]SC Meda Consult SRL DA DA — comuna cu ||DA — comuna cu oferta
oferta financiara |tehnica

SC Mida Soft Business SRL|DA - comuna DA — comuna cu [|DA — comuna cu oferta

= oferta financiara__||tehnica
SC Union CO SRL DA —comună DA — comuna cu ||DA — comuna cu oferta

| oferta financiara ||tehnica _JAvând în vedere faptul că toate documentele justificative cerute sunt obligatorii, lipsa
documentelor justificative duce la descalificarea ofertantului conform art.167 alin.1 it. 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. Procesulde evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
a)Etapa de evaluare tehnica
Membrii Comisiei de evaluare au analizat documentele ofertelor depube de catre ofertani

În urma analizei documentelor ofertelor. comisia a decis următoarele :

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

punct de vedere tehnic al

- Oferta transmisa de catre SC Mida Soft Business SRLeste conforma|din punctde vedere tehnic
al cerintelor prevazute in anuntul de participare.
- Oferta transmisa de catre SC Union CO SRLeste conforma din punct de vedere tehnic al
cerintelor prevazute in anuntul de participare.
- Oferta transmisa de catre SC Vic Insero SRL in data de 09.09.220 ora 11:38 - Anulata —
neincadrare în termenul de depunere a ofertelor.

Comisia de evaluare a analizat documentele ofertelor tehnice , în corelare cu Caietul de Sarcini
si a constatat ca:
-Oferta transmisa de catre SC Meda Consult SRLeste admisibila şi conforl
cerințelor tehnice prevazute în Caietul de Sarcini.
-Oferta transmisa de catre SC Mida Soft Business SRL nu indeplineste cerirț
sarcini, intrucat in oferta tehnica , in tabelul cu tipurile de imprima
fotoconductori, la nr. crt. 11 este mentionata imprimanta Canon 30251 / CI
de imprimanta Epson EPL-6200 / C135051099 / 1 buc solicitata în Caietul de
S-au solicitat clarificari.

ia din punct de vedere al

tele minimedin caietul de
ie si codurile cilindrilor
28B003AA / 1 buc, fata
Sarcini, motiv pentru care

“Oferta transmisa de catre SC Union CO SRLeste admisibila şi conforma din punct de vedere al
cerinţelor tehnice prevazute in Caietul de Sarcini.

A fost încheiat Procesul verbal al şedinţei de deschidere si evaluațe a ofertelor , nr.22821 /

09.09.2020.

Finalizarea etapei de evaluare tehnica

Comisia de evaluare s-a intrunit astazi, 11.09.2020, ora 11:30 pentru
în vederea atribuirii contractelor de achizitie publica având ca obi
fotoconductori (drum unit) pentru masini de fotocopiat si imprimante.

Preşedintele comisiei de evaluare declara deschise lucrările ședinței
Citire componentei comisiei si invita membrii acesteia sa reconfirme declai
impartialitate si disponibilitate.

Comisia de evaluare consemneaza si analizeaza docume
completate/refacute in corelare cu Caietul de Sarcini.

În urma analizei documentelor ofertantilor, comisia constata
- Oferta depusa de SC Meda Consult SRLeste admisibila şi conform
cerințelor tehnice prevazute în Caietul de Sarcini;
- Oferta depusa de SC Mida Soft Business SRL este admisibila şi confor
ccrințelor tehnice prevazute în Caietul de Sarcini;
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- Oferta depusa de SC Union CO SRL este admisibila şi conforma| din punct de vedere al
cerințelor tehnice prevazute in Caietul de Sarcini;

Comisia finalizeaza etapa de evaluare tehnica.

b)Etapa deevaluare financiara
Comisia de evaluare trece la deschidereasi analizarea ofertelor financiațe -

Comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare sub aspectul ex stenței corecțiilor admisede lege,al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neopişnuit de scăzut în raport
cu ceea ce urmează a fi furnizat, executa! sau prestat și constatat ca:
- oferta financiară propusă de către SC Meda Consult SRL. în valoare de 174
conformăși admisibili

[52,60 lei fara TVA, este



- oferta financiară propusă de către SC Mida Soft Business SRL in valoare
este conformă şi admisibilă,
- oferta fii

conformă și admisibila;

le 18.395,32 lei fara TVA,

anciară propusă de către SC Union CO SRL in valoare de 20.572,00 lei fara TVA, este
Clasament, în urma aplicării criteriului de atriburie „pretulcel mai scazut”:

Nr.
A i î

N|OFERTANTII PARTICIPANȚI in urma aplicării criteriului deCrt. m ACE SISTARI atribur|e„pretul cel mai scazut”
1.|SC Meda Consult SRL 17.852,60 T

2.|SC MidaSoft Business SRL 18.395,32 n

+ [€ Union CO SRL 20.572,00 Mm.

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara a ofertantului cl
aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, sub aspectul incadri
contractului, al pretului aparent neobisnuit de scazut în raport cu ceea ce
constatat ca oferta financiara propusa de catre:

- SC Meda Consult SRL în valoare de 17.852,60 lei fara TVA este

Comisia de evaluare decide finalizarea procesului de evaluare si inch
sedintei de evaluare finala.

CAPITOLUL 3
Concluzii si semnături

misia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşu
Proces Verbal, hotărăște că oferta declarata castigatoare a contractului de
obiect Furnizare cilindrii fotoconductori (drum unit) pentru masini de fot
este:
- Oferta depusa de SC Meda Consult SRL. , cu o propunere financiara de 17.

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de c|

drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar
în cadrul anunţului de participare .

COMISIA DE EVALUARE

1.Pascutu Danut — presedinte...

2.Stefanescu Catalin — membru ..

3. Vatafu Livia— membru
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