
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

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

Operator prelucrare date cu caracter personalnr. 2962

Nr. 2$0%iin 29 Octombrie 2020 Aprobat,
|p. Director General

Putineanu Marius Mugurel

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi. 29 Octombrie 2020, cu ocazia deschiderii si eva
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect “Lucrari
protectie la trasnetsi a prizelor de pamant la Complexul de Servicii pentru Pe
Videle , din Loc. Videle, Str. Intrarea Spitalului Nr.38, Teleorman
Procedura di re : Achizitie directa
Cod CPV: 45312310-3 Lucrari de protectie impotriva fulgerelor (Rev.2),
Număr Anunt de participare: ADV1178485 / 23.10.2020 - SICAPşi pe Si

Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 19.327,73leifara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor : 29.10.2020,ora 11:00

Comisia de evaluare compusă din
1. Vatafu Livia Florina — presedinte cu drept de vot,
2. Crivat Georgeta — membru comisie,
3. Sanducu Liviu — membru comisie,

a procedat astăzi 29 Octombrie 2020, ora 12:30 , la se
Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Di

şi evaluarea ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii 3(deaspetr.ro pi

ora 11:00 , în vedrea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect
instalatiei de protectie la trasnetsi a prizelor de pamant la Complexul de Servi
cu Handicap Videle , din Loc. Videle, Str. Intrarea Spitalului Nr.38, Teleorman”.

CAPITOLUL 1

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

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

luarii ofertelor depuse în
de refacere a instalatiei de
soana Adulta cu Handicap

te-ul : www.dgaspctr.ro

iul Direcţiei Generale de
ării, nr. 7, la deschiderea

ină la data de 29.10.2020 ,

„Lucrari de refacere a
cii pentru Persoana Adulta

ie publică s-a organizatîn
e ulterioare ;

odologice de aplicare a
lui - cadru din Legea nr.



3) Legea privind remediile si caile 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 Con
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioari
5) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi compl
6) Legeanr. 273/2006 privind finantele publice locale;
T)Ordinul mii
angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publi
evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale:
S)Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proces

estatiilor nr. 101/2016.

tările ulterioare ;

strului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
precum şi organizarea,

lor-verbale intermediare de
evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune di

servicii.
9) www.anap.g0v.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modulde desfăsurare a procedurii de achizitie publici
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul:

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 citi

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

Setrece la deschiderea adresei de email: achizitii3deaspetr.ro pe
depuse de participanții ofertelor şi se constată faptul că la prezenta proced
oferta:

- In data de 29.10.2020 ora 10:13 , oferta transmisa de catre SC
inregistrata la nr. 24/29.10.2020; lucrări şi concesiune de

limită de depunere a

e componenţei
itate și disponibilitate, care

ntru vizualizarea ofertelor
ră a fost depusa o singura

AGL GRIMPEX SRL ,

Se consemnează documentele depuse de ofertanti în cadrul anunţului de participare si se da
citire datelor principale ale fiecarei oferte, astfel:

Documente solicitate SC AGL GRIMPEX SRL|Fişă de informații generale DA
Oferta financiara | DA
Oferta Tehnică

—

DA ]

2.3. Procesul de evaluare
a)Calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor , evaluarea propun
Comisia de evaluare, trece la analiza propunerilor tehnice si d

indeplinirea cerintelor minime de calificare.
In urma analizei documentelor ofertantilor privind calificarea/selectii

urmatoarele:

rilor tehnice
:umentelor depuse pentru

ofertelor, comisia decide

- oferta transmisa de catre SC AGL GRIMPEX SRLeste admișibilă pentru îndeplinirea
cerințelor minime de calificare şi conformă din punct de vedere al cerințelor tehnice.



b)Evaluarea ofertelor financiare
Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnică şi se trece la evalua
In urma evaluarii tuturor datelor obtinute cu privire la ofertele fin

constata:

ea ofertelor financiare.
ciare, comisia de evaluare

Nr. Ofertant Valoart
Crt 1

oferta financiara
i fara TVA

1. SC AGL GRIMPEX SRL 15.492,82 lei

Comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare sub aspectul existenței corecţiilor admise
de lege,al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparentn
cu ceea ce urmează a fi prestatşi decide că:

- Oferta transmisa de catre SC AGL GRIMPEX SRL, in valoare de 1;

admisibila si conforma.

In urma evaluarii ofertelor financiare si aplicarii criteriului de atribu
Comisia de evaluare, stabileste urmatorul clasament:

Clasament, în urma aplicării criteriului de atriburie ,, pi

obişnuit de scăzutîn raport

492,82 lei fara TVAeste

re „pretul cel mai scazut”,

tul cel mai scazut”

Nr.|OFERTANTI PARTICIPANŢI Valoare ofertă Clasament, în urma aplicăriiCrt. financiară criteriului de atribuire „pretul cel
- mai scazut” |

“1|SC AGL GRIMPEX SRL 15.492,82 l

c)Finalizarea procesului de evaluare

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat
castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect „Lucrari
protectie la trasnet sia prizelor de pamant la Complexul de Servicii pentru Pt

Videle , din Loc. Videle, Str. Intrarea Spitalului Nr.38, Teleorman”, cod CP'
depusa de catre SC AGL GRIMPEX SRL,cu o propunere financiara in
TVA.

CAPITOLUL 3

Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, intrunita astazi 29 Octombrie 2020, avand la
desfasurat si relatat în prezentul Proces Verbal al şedinţei de deschidere
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederi
contractelor de achizitie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 py

hotărăşte că oferta propusă de catre SC AGL GRIMPEX SRL, in valoare
este câstigatoare la procedura/achizitia directa pentru atribuirea contractului
cu obiect „Lucrari de refacere a instalatiei de protectie la trasnet si a prizelor
Servicii pentru Persoana Adulta cu Handicap Videle , din Loc. Videle, Str,
Teleorman”, cod CPV - 45453100-8.

otaraste ca oferta declarata
e refacere a instalatiei de
rsoana Adulta cu Handicap
- 45453100-8, esteoferta
aloare de 15.492,82lei fara

baza procesul de evaluare
si evaluare a ofertelor, in
a Hotararii Guvernului nr.
lor referitoare la atribuirea
ivind _achizițile publice.
e 15.492,82 lei fara TVA
de achizitie publica avand
le pamant la Complexul de
Intrarea Spitalului Nr.38,



Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere si evaluare a
ofertelor.

Dreptpentru cares-a încheiat prezentul Proces verbal, într-un singur exemplar original, care va fi
transmis — postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul www.dgaspctr.ro, Sectiunea Achizitii
Publice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1. Vatafu Livia Florina — presedinte cu dreptde vot..
2. Crivat Georgeta- membru .

3. Sanducu Liviu — membru ..


