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R O M Â N I A  

 CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Operator de date cu caracter personal 5721 

      str. Maxim Gorki nr. 4                                                                                 Telefon: 0231-537993              

         Botoşani                                        e-mail: dgaspcbt@yahoo.com                 Fax:       0231-511047 
 

           Serviciul Achiziţii Publice, Proiecte si Administrativ: e-mail: dgaspcbt_achizitii@yahoo.com 
 

      Nr. 2027 din 01.10.2018 

PROCES – VERBAL 

al sedintei de deschidere si de evaluare a ofertelor 

 

încheiat astazi 01.10.2018 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului  de 

achizitie publica  

 

 Având ca obiect: “Servicii de formare profesionala  privind insusirea notiunilor fundamentale 

de igiena” pentru angajatii centrelor aflate in subordinea DGASPC Botosani,Cod CPV 80530000-8 
 

 Procedura aplicata :procedura operationala  

Anuntul  de participare a fost publicat : 

o in SEAP sub nr. ADV1036415 din data de 24.09.2018 

o pe siteul DGASPC Botosani  

o Valoare estimata: 8638 lei fara TVA 

o termenul limita de depunere a ofertelor: 28.09.2018 

 

Comisia de evaluare numită pe baza Dispozitiei nr.718 /26.09.2018   a Directorului Executiv al DGASPC 

Botosani – Doina Nacu Manole compusă din:                                                                                                                                                                                                                                                       

1 Popa Ionel preşedinte  

2 Nechita Costache membru 

3 Sinescu Irina membru 

 

 Olguta –Lenica Bulgariu   - secretar 

 

s-a întrunit astăzi  01.10.2018, ora 09:00 pentru deschiderea şi analizarea ofertelor depuse de operatorii economici 

ofertanţi. 

Presedintele comisiei de evaluare informează că procedura de achizitie publică s-a organizat in  

conformitate cu prevederile din Legea nr . 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si  HG nr.395/2016 

cu modificarile si completarile ulterioare .  

Cap.1. Principalele date legate de pregătirea procedurii 

Sursa de finanţare: Fonduri bugetare 

Autoritatea contractantă: DGASPC Botosani 

Forma de procedura aleasa: Procedura operationala  

Baza legala pentru organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica: 

- -Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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-Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare      

- Ordinul MSP/MECT 1225/5031/2003. 

Autoritatea contractantă nu a fost / a fost înştiinţată  despre depunerea vreunei contestaţii cu privire la 

conţinutul documentaţiei de atribuire şi/sau modul de organizare şi derulare a procedurii de achiziţie. 

Procedura de achizitie publica nu a facut obiectul supravegherii de catre UCVAP astfel  nu a fost prezenta 

nici o persoana - observator din partea Ministerului de Finante - UCVAP 

Până la data limită de depunere a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc, au depus oferta la sediul 

Autorităţii Contractante  următorii operatori economici:  

Nr. 

crt. 
Denumirea operatorului economic Numărul  şi data înregistrării ofertei 

1 SC UMAR SRL  CANDESTI 21.836 din 26.09.2018 

2 ASOCIATIA „PRO SCIENCE” BARLAD 22.106  din 28.09.2018, ora 08:30 

3 TEHNO ART SOLUTION BUCURESTI  22.109 din 28.09.2018,  ora 08:45 

4 FILIALA IASI A FUNDATIEI 

INVATAMANTULUI  PREUNIVERSITAR AL 

COOPERATIEI MESTESUGARESTI „SPIRU 

HARET” IASI 

22.136 din  28.09.2018, ora 11:16 

 

Nu s-au înregistrat modificări sau retrageri de oferte.  

La şedinţa de deschidere   nu au participat reprezentanţi ai ofertanţilor. 

S-a verificat  modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi 

documentelor care le însoţesc. 

 În continuare, s-a  constatat existenţa documentelor de înscriere, a documentelor de calificare, a 

propunerilor tehnice şi a propunerilor financiare. 

           Nicio ofertă nu a fost respinsă. 

Datele constatate  sunt înscrise mai jos şi precizate în tabele,ofertanţii fiind înscrişi în ordinea depunerii 

ofertelor:   

 

 

Documente de calificare 

 

 

SC UMAR SRL 

ASOCIATIA „PRO 

SCIENCE” 

BARLAD 

TEHNO ART 

SOLUTION 

BUCURESTI 

FILIALA IASI A FUNDATIEI 

INVATAMANTULUI  

PREUNIVERSITAR AL 

COOPERATIEI 

MESTESUGARESTI „SPIRU 

HARET” IASI 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile 

art.164  din Legea  nr. 98/2016 –Formular 3; Da Da Da Da 

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art.165 – Formular 5 Da Da Da Da 

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile 

prevăzute la art.167 din Legea 98 /2016 – 

Formular 4; 

Da Da Da Da 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile 

art.59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice – Formular 6. 

 

Da  Da Da Da 

Aviz  realizare programe de instruire privind 

insusirea notiunilor fundamentale de igiena 
Da Da Da Da 
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➢ existenta ofertei financiare prezentate de ofertanti: 

➢ VALOARE ESTIMATA = 8638 LEI; 

➢  NUMAR CURSANTI  =  79. 

NR. 

CRT. 
Denumire produs ofertat 

 

 

 

 

SC UMAR SRL 
ASOCIATIA „PRO 

SCIENCE” BARLAD 

TEHNO ART 

SOLUTION 

BUCURESTI 

FILIALA IASI A FUNDATIEI 

INVATAMANTULUI  

PREUNIVERSITAR AL 

COOPERATIEI 

MESTESUGARESTI „SPIRU 

HARET” IASI 

Pret 

unitar 
Valoare 

Pret 

unitar 
Valoare 

Pret 

unitar 
Valoare Pret unitar Valoare 

1 

Servicii de formare 

profesionala  “privind 

insusirea notiunilor 

fundamentale de igiena 

100 7900 85 6715 100 7900 82 6.478 

 

➢ existenta ofertei tehnice  perezentata de ofertanti: 

Nr. 

crt. 
Denumirea operatorului economic 

NR FILE OFERTA 

TEHNICA 

1 SC UMAR SRL 2 

2 ASOCIATIA „PRO SCIENCE” BARLAD 4 

3 TEHNO ART SOLUTION BUCURESTI 3 

4 FILIALA IASI A FUNDATIEI INVATAMANTULUI  

PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI 

„SPIRU HARET” IASI 

1 

 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Comisia de evaluare a hotarat sa declare: 

- admisibila, oferta depusa de :  

➢ SC UMAR SRL, cu  

➢ ASOCIATIA „PRO SCIENCE” BARLAD 

➢ TEHNO ART SOLUTION BUCURESTI 

➢ FILIALA IASI A FUNDATIEI INVATAMANTULUI  PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI 

MESTESUGARESTI „SPIRU HARET” IASI 

 

APLICAREA CRIETERIULUI DE ATRIBUIRE 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut si a fost aplicat numai ofertelor admisibile. 

Clasamentul conform criteriului de atribuire - pretul cel mai scazut  este urmatorul: 

 

Nr.crt. Nr. crt. Denumire ofertant Pretul ofertei 

1 

FILIALA IASI A FUNDATIEI INVATAMANTULUI  

PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI 

MESTESUGARESTI „SPIRU HARET” IASI 

 

6.478 

2 ASOCIATIA „PRO SCIENCE” BARLAD 6.715 

3 

TEHNO ART SOLUTION BUCURESTI 

 
7.900 

SC UMAR SRL 7.900 
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            Urmare celor relatate in prezentul proces-verbal, Comisia de evaluare hotaraste: 

 

➢ oferta declarata castigatoare a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia de 

Servicii de formare profesionala  privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, este oferta 

depusa de FILIALA IASI A FUNDATIEI INVATAMANTULUI  PREUNIVERSITAR AL 

COOPERATIEI MESTESUGARESTI „SPIRU HARET” IASI , cu o propunere financiara fara TVA 

de  6478 lei; 

 
 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de evaluare a ofertelor astazi, 01.10.2018, la sediul 

autoritatii contractante. 

 

Comisia de evaluare 

1 Popa Ionel preşedinte   

2 Nechita Costache membru  

3 Sinescu Irina membru  

  

 

 


