
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr.7;Tei. 0247/316611; Fax 0247/406050; E-mail: dgaspetreyahoo,com

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 2962

Nr. 28530/05 Noiembrie 2020
APROBAT

p- Director General,
Putineanu Marius Mugurel

GEL TE

ASISTENTE SOEALĂ

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere și evaluare a ofertelor

Încheiat astăzi, 05 Noiembrie 2020 , cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în ve
contractului de achiziție publică având ca obiect: Confectionare si montare balustrade inox la
CR.RN. Videle si CIA Videle, ambele centre avand aceeasi adresa: str. Intrarea Spitalului,nr. 38, loc.
Videle, jud. Teleorman.

Achiziţie directă
45223100-7 - Ansamblu de structuri metalice

dăr Anunt de participare: ADV1179808/29.10.2020- SICAPși
Site-ul : www.deaspctr.ro Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020
Valoare estimată totală: 36.596,63 lei fără TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor pe adresa de email- achizitii? dgaspetr.ro_:
05.11.2020, ora11: 00
Comisia de evaluare, nominalizata din cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Contractare

Servicii Sociale si compusă din:
L.Crivat Georgeta- presedinte cu drept de vot,
2.Sanducu Liviu- membru comisie,
3.Vatafu Livia Florina- membru comisie,

a procedat astăzi 05 Noiembrie 2020, ora 13:15, la sediul Direcţiei Generale de Asistentă Socială și
Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea şi evaluarea
ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii2(Qdeaspetr.ro până la data de 05.11.2020, ora 11:00, în
vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Confectionare si montare
balustrade inox le C.R.R.N. Videle si CIA Videle, ambele centre avand acțeasi adresa: str. Intrarea
Spitalului, nr. 38, loc. Videle, jud. Teleorman.

CAPITOLUL1
|

Sectiunea 1. Informatii generale |

1.1.Legislaţia aplicabilă |

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în
conformitate cu:

1) Legeanr. 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 achiziție publice;



3) Legea privind remediile si caile de a c 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;

001, cu modificările și completările ulterioare;5) Legea administrației publice locale
6)Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale:

7) Ordinul ministlui finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,

precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

8) Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale
intermediare de evaluare aferente procedurilordeatribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări

concesiune de serv
9) www.anap.gov.r
10) www.dgaspetr.ro

CAPITOLUL2
Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a proceduriide achizitie publică

21. Solicitări /răspunsuri la clarificări până la termenul-li
candidaturilor/ofertelor

Nu au fost clarifică!

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor |

contestaţii, depuse la documentația de atribuire.

şi

tă de depunere a

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenței comisiei si

invita membrii acesteia să confirme declaratiile de confidentialitate, impartialitate și disponibilitate,
care se anexcază prezentului proces verbal.

Se trece la deschiderea adresci de email: achizitii2Qdgaspotr.ro pentru vizualizarea ofertelor
depuse de participanți și se constată faptul că la prezenta procedură, în termenul prevăzut în anunț -

05.11.2020, ora 11:00, a fost transmisa o singura oferta:
— în data de 04.11.2020, ora 16:08 si 21:12 de catre S.C. DECOR INOX S.R.L,

Se consemnează documentele depuse de operatorul economic|în cadrul anunţului de

participare şi se dă citire datelor principale ale ofertei astfel

C, DECOI |

| Documente solicitate în anuntul INOX S.R.L.
publicitar

Fişă Informații Generale
. DA"

Propunerea Tehnică| INCOMPLETA
Propunerea financiara NU

2.3. Procesul de evaluare
1) Calificarea/selectia ofertantilor, evaluarea propunerilor tehnic
Comisia de evaluare, trece|îndeplinirea cerințelor minime dec: ficare. |

analiza propunerilor tehnice şi documentelor depuse pentru



În urma analizei documentelor oferanului privind calificarea! selectia ofertelor, comisia decideurmatoarele:
|- SC DECOR INOX SRL. nu a depus oferta financiara asa cum eParicipare la achizitia directa, la rubrica: Conditi de participaincompleta

- Potrivit art. 3, alin.(1), lit. hh din Legea nr. 98/2016 privind achizitii

specificat in anuntul de
iar oferta tehnica este

ile publice, oferă este:„astul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct devedere juridic înt
Propunerea tehni precum şi alte documente stabilite prin documentați"În acest sens, în baza art. 215, alin.(4) si alin. (5) din Legea nr. 98/24alin. (2), lit b din H.G. nr. 395/2016, oferta S.C. DECOR INO,inacceptabi|
respinge oferta S.C. DECOR INOX S.R.L.

Avand în vedere

"n contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară,
ia de atribuire”;
16 coroborat cu art, 137,
S-R.L. este considerataSg econforma, motiv pentru care, conform art. 137, alin.(1), Comisia de evaluare

aptul ca nu exista niciooferta admisibila, potrivit ari. 212, alin. (1), lit. „a” din Legea"7. 98/2016 privind achizitiile publice, Comisia de evaluare anuleaza rocedura de atribuire aconacului de achizitie publica având ca obiect: Confectionare si montare balustrade inox laC-R.R-N, Videle si CIA Videle, ambele centre avand acccasi adresa:Videle, jud. Teleorman.

CAPITOLUL 3

Concluzii și semnături

tr. Intrarea Spitalului, nr. 38, loc.

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 exfl transmis—postat în cadrul anunţului de participare pe site-ul vrwrw.dgaspePublice/Anunturi.

COMISIA DE EVALUARE

1.Crivat Georgeta — presedinte cu dreptde vot.

2.Sanducu Liviu - membru comisie...

3.Vatafu Livi lorin- membru comisi

emplar original, care va
„ro , Sectiunea Achizitii


