
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMANEEEDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/31661 1; Fax 0247/406060;

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr.2623/ din 12 Octombrie 2020

Put

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evaluarea ofertelk

Încheiat astăzi, 12 Octombrie 2020, cu ocazia deschiderii si evul

dgaspctrayahoocom

Aprobat,
P. Director General

ius Mugurel

luarii ofertelor depuse în
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect Furnizare unitati centrale de
procesare pentru computerele din cadrul DGASPC Teleorman...

Procedurade atribuire : Achizitie directa
Cod CPV: 30213400-9 Unitati centrale de procesare pentru computere.
Număr Anunt de participare: ADV1173822 / 05.10.2020 - SICAP şi pe Sit
Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 21.000,00 lei fara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor : 12.10.2020, ora 10:00

Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția Directorului General al

610din 06 Octombrie 2020 , compusă din :

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

e-ul : www.dgaspctr.ro

DGASPC Teleormannr.

a procedat astăzi 12 Octombrie 2020, ora 11:30 , la sediul Direcţiei Generale de
Asistentă Socială şi Protecția Copilului Teleorman. din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea
şi evaluarea ofertelor depuse pe adresa de em; acl I3(Edgaspetr.ro pi ă la data de 12.10.2020 ,ora 10:00 , în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare unitati
centrale de procesare pentru computerele din cadrul DGASPC Teleormah.

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
Preşedintele comi

conformitate cu:
de evaluare informează că procedura de achiziţie publică s-a organizat în

1) Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice. cu modificările și completările ulterioare :

2) Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor melodologice 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 în materie de atribuire a contract
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesi

lorde achizitie publica, a
inc de servicii, precum si

pentru organizareasi functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilornr. 101/2016.
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
5) Legea administrației publice localenr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;



DDOrdinul ministrului finanțelor publicenr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privindangajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publicevidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
S)Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselevaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publicontractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de

servicii.
9) www.anap.gov.ro
10) www.deaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarifi

candidaturilor/ofertelor
Nu au fost clarificari/contestații, depuse la documentația de atribuire
2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citite

invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impariiali
se anexează prezentului proces verbal.

Până la termenul-l

e, precum şi organizarea,

lor-verbale intermediare de
a

lucrări şi concesiune de

limită de depunere a

componenţei comisiei si
tate și disponibilitate, care

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitiiSdgaspctr.ro pentru vizualizarea ofertelordepuse de participanții ofertelorşi se constată faptulcă la prezenta procedură au fost depuse trei oferte:
- în data de 05.10.2020 ora 17:04 „ oferta transmia de catre SC ARTIS IT Solutions SRL ,inregistrata la nr. 17 / 12.10.2020;
- In data de 10.10.2020 ora 09:22 , oferta transmia de catre SC DMI IT SYSTEMS SRL ,inregistrata la nr. 18 / 12.10.2020;
In data de 12.10.2020 ora 09:58 , oferta transmia de catre SC Roseryotech SRL , inregistrata la
nr. 19/ 12.10.2020;

Se consemnează documentele depuse de ofertanti în cadrul anunţului de participare :E solicitate SC ARTIS IT SCDMIIT | SC ROSERVOTECII |

Solutions SRL
|

SYSTEMS SRL SRL[ris de informații gencrale|DA — comuna cu DA DA — comuna cu stea|oferta tehnica si oferta tehnica si oferta
financiara financiara

| Oferta financiara DA — comunacu fisa|DA — comuna cu|DA — comuna cu fisa
de informatii generale|oferta tehnica
si oferta tehnica

de informatii generale
si oferta tehnicaOferta Tehnică DA — comuna cu fisa|DA — comuna cu

de informatii generale|oferta financiara
si oferta financiara |

DA — comuna cu fisa
de informatii generale
si oferta financiara |

2.3. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor
Comi
In urma analizei documentelor comisia decide următoarele :

- oferta transmia de catre SC ARTIS ITSolutions SRLesteeste adm
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințelor

- oferta transmiade catre SC DMI IT SYSTEMS SRLeste este admisi
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedereal cerințelor t

- oferta transmia de catre SC ROSERVOTECH SRLesteeste adm
cerințelor minimede calificare

și
conformă din punct de vedere al cerințelor t

a de evaluare, trece la analiza documentelor depus de catre ofertanti.

ibilă pentru îndeplinirea

pentru îndeplinirea
hnice.
ibilă pentru îndeplinirea
hnice.

Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnicăși se trece la evaluarea ofertei financiare.



Comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare sub aspectul existenței corecțiilor admisede lege,al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut în raportcu ceeace urmează a fi prestatşi decide că:
- Oferta transmisa de catre SC ARTISIT Solutions SRL, in valoare de 21.000,00lei fara TVA

este admisibila si conforma.
- Oferta transmisa de catre SC DMI IT SYSTEMS SRL, în valoare de 20.843,30 lei fara TVAesteadmisibila si conforma.
- Oferta transmisa de catre SC ROSERVOTECH SRL,in valoare de 20.988,70lei fara TVAesteadmisibila si conforma.

Clasament, în urma aplii riteriului de atriburie „ pretul cel mai scazut”
Ţ

OFERTANTI PARTICIPANȚI|.Valoare ofertă|Clasament, în drma aplicării criteriuluide ]
financiară atribuire „ pretul cel mai scazut”

1.|SCDMITT SYSTEMS SRL 20.843,30 lei I ]2.|SC ROSERVOTECH SRL 20988.87 lei îm

SC ARTIS IT Solutions SRL 21.000.00 ur |

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara a ofertantului clasat pe primul loc, în
urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” , sub aspectul încadrării în valoareaestimată a contractului „ al prețului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceca ce urmeazăa fi furnizat
și constată că oferta financiara propusa de către SC DMIIT SYSTEMSSRL, în valoare de 20.843,30lei fara TVA_este câstigatoare la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand caObiect Furnizare unitati centrale de procesare pentru computerele din cadrul DGASPCTeleorman

CAPITOLUL 3
Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasuratsi relatat în prezentul ProcesVerbal al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitiePublică/acordului - cadru din Legeanr. 98/2016 privind achizițile publice, hotărăşte că oferta propusăde catre SC DMI IT SYSTEMS SRL, in valoare de 20,843,30 lei fara TVA este câstigaloare la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Furnizare unitati centralede procesare pentru computerele din cadrul DGASPC Teleorman, Cod CPV : 30213400

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere si evaluare aofertelor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplat original, care va fiWransmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgasptir.ro, Sectiunea AchizitiiPublice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

=
3. Vatafu Livia Florina — membru A

1. Pascutu Danut — presedintecu drept de voi

2. Mireniuc Alexandru George— membru ...


