
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

Direcţia Generală de Asistenţi Socială și Protecţia Copilului
Mun. Alexandria, str. Dunării nr. 7; Tel. 0247/316611; Fax C247/406060; E-mail: dgaspctrayahoo.com

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 296?

Nr. 28829 din 05 Noiembrie 2020 Aprobat,

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschideresi evaluare a ofertelor |-

Încheiat astăzi, 05 Noiembrie 2020, cu ocazia deschideriisi evaluarii ofertelor depuse în vederea
atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect Furnizare piese de schimb pentru
computerele din cadrul DGASPC Teleorman.

Procedura de atribuire : Achizitie directa
Cod CPV : 30237100-0 Piese de schimb pentru computere (Rev.2)

Număr Anunt de participare: ADV1179826/ 29.10.2020 - SICAP şi pe Site-ul
Sectiunea Achizitii publice / Anunţuri 2020

ată totală: 22,899,15 lei fara TVA
Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.11.2020, ora 10:00

Comisia de evaluare, constituita in cadrul Compartiraentului Achiziţii Publice si Contractare
Servicii Sociale, compusă din :

1. Vatafu Livia Florina — presedinte cu dreptde vot,
2. Crivat Georgeta — membru comisie,
3. Sanducu Liviu — membru comisie,

a procedat astăzi 05 Noiembrie 2020, ora 12:30 , Il: sediul Direcţici Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Teleorman, din Alexandria, strada Dunării, nr. 7, la deschiderea șievaluarea ofertelor depuse pe adresa de email: achizitii3(Odgaspotr.ro până la data de 05.11.2020 , ora
10:00, în vedrea atribuirii contractului de achiziție publică aviind ca obiect Furnizare piese de schimb
pentru computerele din cadrul DGASPC Teleorman.

Www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 1

Sectiunea 1. Informatii generale
1,1, Legislația aplicabilă
Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achiziție publică s-a organizat în

conformitate cu:
1) Legea nr. 98/2016 privind achizițile publice, cu modificăril* 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 Legeanr.98/2016 privind achizițile publice ;

3) Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribaire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de luc-ari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solu:ionare a Contestatiilor nr. 101/2016.
4) Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare;
5) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
6) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;



T)Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru probarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea,
evidența și raportarea angajamentelor bugetare şi legale:
S)Ordinul nr.1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de
cvaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii.
9) www.anap.20v.ro
10) www.dgaspctr.ro

CAPITOLUL 2

Sectiunea 2. Modul de desfăsurare a procedurii de achizitie publică
2.1. Sedinta de deschidere a ofertelor
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 anexează prezentului proces verbal.

Se trece la deschiderea adresei de email: achizitii3Gdgaspctr.ro pentru vizualizarea ofertelor
depuse de participanții ofertelor şi se constată faptul că la prezenta procedură au fost depuse doua
oferte:

- în data de 05.11.2020 ora 09:57 , oferta transmia de cate SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL
, inregistrata la nr. 25 / 05.11.2020;

- In data de 05.11.2020 ora 10:00 , oferta transmia ce catre SC DMI IT SYSTEMS SRL ,
inregistrata la nr. 26 / 05.11.2020;

Se consemnează documentele depuse de ofertanti în cedrul anunţului de participare :

| SC ROOF SYSTEM
SOLUTION SRL.

Documente sol

Fișă de informații generale|DA

Oferta financiara DA DA — comuna Cu oferta tehnica
Oferta Tehnică DA DA — comunacu oferta financiara

233. Procesul de evaluare Calificarea/selectia ofertan ilor/candii
Comisia de evaluare, trece la analiza documentelor depus de catre ofertanti.
În urma analizei documentelor comisia decide următoarele :

- oferta transmia de catre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL este admisibilă pentru
îndeplinirea cerințelor minimede calificare și conformă din punct de vedere al cerințelor tehnice.

- oferta transmia de catre SC DMI IT SYSTEMS SRL este admisibilă pentru îndeplinirea
cerințelor minime de calificare şi incompleta intrucat pentru 8 produse solicitate in anuntul de achizitie
publica au fost ofertate alte produse, ca fiind produse echivalente. In cazul in care, in urma
clasamentului intermediar, ofertantul SC DMI IT SYSTEMS SRLse va situa pe locul], acestuia i se vor
solicita clarificari/precizari prin care sa demonstreze faptul ca produsele ofertate sunt cel putin
echivalente din punct de vedere al performantelor tehnice, fata de produsele solicitate în anunt.

Comisia de evaluare finalizează evaluarea tehnică şise trece la evaluarea ofertei financiare.

Comisia de evaluare analizeaza propunerile financiare sub aspectul existenței corecţiilor admise
de lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al prețului aparent neobişnuit de scăzut în raport
cu ceea ce urmează a fi prestat și decide că:

- Oferta transmisa de catre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL, in valoare de 20.537,35 lei fara
TVA este admisibila si conforma.



- Oferta transmisa de catre SC DMI IT SYSTEMS SRL, in valoare de 22.512,20 lei fara TVAesteadmisibila.

Clasament, în urma aplicării criteriului de atriburie „pretul cel mai scazut”

O| OFERTANTI PARTICIPANȚI|Valoare oferti|Clasament, în urma aplicării criteriului
| crt financiară _|_de atribuire „pretul cel mai scazut”

1.|SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL|20.537,35 lei T

E |

SCDMIIT SYSTEMS SRL 22.512,20 lei PTT 1

Comisia de evaluare a analizat propunerea financiara a ofertantului clasat pe primul loc , în
urma aplicării criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut” , sub aspectul încadrării în valoarea
estimată a contractului , al prețului aparent neobişnuit de scăzr: în raport cu ceea cc urmează a fi furnizat
și constată că oferta financiara propusa de către SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL, in valoare de
20.537,55 lei fara TVA este câstigatoare la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publicaavand ca obiect Furnizare unitati centrale de procesare pestru computerele din cadrul DGASPCTeleorman

CAPITOLUL 3
Concluzii si semnături

Comisia de evaluare, avand la baza procesul de evaluare desfasurat si relatat în prezentul Proces
Verbal al şedinţei de deschidere si evaluare a ofertelor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
Privind achizitiile publice si a Hotararii 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 achizițile publice, hotărăște că oferta propusăde catre SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL,in valoare de 20.843,30 lei fara TVA, este câstigatoarela procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Furnizarepiese deschimb pentru computerele din cadrul DGASPC Teleorman, Cod CPV : 30237100-0.

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucriirile şedinţei de deschidere si evaluare aofertelor.
Drept pentru care s-a încheiat prezentulProces 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 drept de vot..eA2. Crivat Georgeta- membru ...

3. Sanducu Liviu — membru


