ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 2467
Data 23.02.2012
Ex. nr. 1

Aprob,
PREFECT
Cristian Constantin Roman

RAPORTUL PROCEDURII
Referinţe:
- procedura aplicată – cumpărare directă cu testare de piaţă/cerere de oferte;
- obiectul contractului şi codul CPV: achiziţia de “Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor”
în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului
adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului –
Judeţul Botoşani”, cod SMIS 32564, Cod CPV - 79418000-7;
- adresă cerere de oferte înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani cu nr.
2092/15.02.2012 şi adresă modificare/erată documentaţie de atribuire înregistrată la Instituţia
Prefectului – Judeţul Botoşani cu nr. 2288/20.02.2012;
- nr. anunţ de intenţie (nu este cazul);
- sursa de finanţare: 85% fonduri europene prin PO DCA 2007-2013, Axa prioritară 2, Domeniul
Major de Intervenţie 2.2 + 15 % cofinanţare de la bugetul de stat;
Conţinutul raportului (cuprins):
Capitolul 1 - Informaţii generale
1.1. Legislaţia aplicabilă
1.2. Calendarul procedurii de atribuire
1.3. Observatori UCVAP/CVAP
Capitolul 2 - Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
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2.3. Procesul de evaluare
- Calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor
- Evaluarea propunerilor tehnice
- Evaluarea propunerilor financiare
- Aplicarea criteriului de atribuire
Capitolul 3 - Concluzii şi semnături
Anexe:
1. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor
2. Înscrisurile şedinţelor de evaluare ulterioare şedinţei de deschidere (nu este cazul)
3. Rapoartele de specialitate ale experţilor cooptaţi (nu este cazul)
CAPITOLUL 1
Informaţii generale
1.1.
-

Legislaţia aplicabilă
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordin nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 302 din 01.06.2011, al
presedintelui ANRMAP; Ordin nr. 313 din29.06.2011, al presedintelui ANRMAP; Ordinul Nr.
314 din 12 Octombrie 2010; Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din O.U.G. nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007; site
www.anrmap.ro; etc.

-

-

1.2.

Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de
atribuire

Data/ora

Locul

Adresă cerere de oferte/anunţ/invitaţie
de participare

2092/15.02.2012

-

Publicare/transmitere documentaţie
Solicitări de
clarificări/răspunsuri/erate
Termenul limită de depunere a
ofertelor
Şedinţa de deschidere a ofertelor

Documentaţie nr.2091/15.02.2012
transmisă către ofertanţi cu adresa
2092/15.02.2012
Modificare/erată transmisă
ofertanţilor prin adresa nr.
2288/20.02.2012
22.02.2012/ ora 12

00

22.02.2012/ora 1230

-

Registratura Instituţiei
Prefectului – Judeţul
Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
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Şedinţa de evaluare a ofertelor

23.02.2012

Raportul procedurii semnat de comisia
de evaluare

23.02.2012

Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani
Instituţia Prefectului –
Judeţul Botoşani

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:
a) Comisia de evaluare numită prin Ordin al Prefectului nr. 23 din data 20.02.2012, compusă din:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moga Emil
Chiţan Silviu - Constantin
Sorohan Aurel Robert
Apostol Violeta
Jercan Silviu Ionel
Ciobanu Anca
Voloşciuc Daniela

- Şef serviciu
- Consilier superior - manager de proiect
- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect
- Consilier superior – responsabil financiar proiect
- Expert superior – responsabil IT proiect
-Consilier superior– responsabil achiziţii publice proiect
- Consilier juridic superior

- Preşedinte
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru
- Membru

b) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi (nu este cazul)

1.3. Observatori UCVAP/CVAP (nu este cazul)

CAPITOLUL 2
Modul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică
2.1. Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere a ofertelor
Documentaţia de atribuire:
 a fost publicată în SEAP
 nu a fost publicată în SEAP din următoarele motive: valoarea maximă estimată prin bugetul
proiectului, pentru achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor, este de 52.500 lei fără
TVA (12.054 euro - Curs de schimb leu/euro BNR la data 09.02.2012 – 1 euro = 4,3554 lei), sub pragul
de 15.000 euro/cod CPV, deci nu există obligativitatea publicării pe SEAP; procedura aplicată a fost
cumpărarea directă cu testare de piaţă/cerere de oferte de la 3 operatori în domeniu.
Prin adresa nr.2092/15.02.2012 s-a transmis cerere de oferte către 3 operatori în domeniu, prin
mijloace electronice şi curier autoritate contractantă, după cum urmează:
- S.C. CONPROIECT – AKY S.R.L. Botoşani, str. Calea Naţională nr.229;
- S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Suceava, str. Cireşoaia nr.1;
- S.C. CONTASIST S.R.L. Suceava, B-dul. George Enescu 48, bl. T96, sc.B, ap.1.
Nu s-au solicitat clarificări privind documentaţia de atribuire.
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Autoritatea contractantă, respectiv Instituţia Prefectului – Judeţul Botoşani a transmis către cei
trei operatori în domeniu cărora li s-a solicitat ofertă, adresa nr. 2288/20.02.2012 cu modificare/erată la
documentaţia de atribuire care li s-a transmis în data de 15.02.2012.
Contestaţii depuse la documentaţie/clarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările
de clarificări primite de la operatorii economici – nu este cazul
2.2. Şedinţa de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani, str. Piaţa
Revoluţiei nr. 1-3, Botoşani, în ziua de 22.02.2012, ora 1230, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare
şi a reprezentantului împuternicit al ofertantului S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
Suceava.
Au depus ofertă următorii operatori economici:
Nr.
crt.
1.
2.

Nr. de înregistrare a
ofertei/Data/ora/locul
nr. 2361/21.02.2012, ora 1537
nr. 2373/22.02.2012, ora 1127

Denumirea ofertantului/Reprezentntul împuternicit
S.C. CONTASIST S.R.L. Suceava
S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Suceava

Oferte respinse în cadrul şedinţei de deschidere:
Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea ofertantului

Motivul respingerii

Observaţii

-

-

-

Preţurile şi, după caz, alte elemente principale ale ofertelor citite în cadrul şedinţei de deschidere
a ofertelor:
Valoare estimată prin bugetul proiectului: 52.500 lei fără TVA.

Ofertant

S.C. CONTASIST S.R.L. Suceava

S.C. LEXPERT PROJECT
MANAGEMENT S.R.L. Suceava

52.500 lei

49.640 lei

Perioada de valabilitate a ofertei

DA

DA

Oferta tehnică
Declaraţie privind eligibilitatea
(Formular nr. 1)

DA

DA

DA

DA

Elementele principale
ale ofertei şi lista
documentelor depuse

Preţ – lei fără TVA (Formular nr. 10)
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Declaraţie privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art.181 din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare (Formular nr.2)
Declaraţie pe propria răspundere privind
neîncadrarea în prevederile art. 691
(evitarea conflictului de interese) din
OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare (Formular nr. 3)
Declaraţie de participare cu ofertă
independentă, conform Ordinului
preşedintelui ANRMAP nr. 314/2010
privind punerea în aplicare certificatului
de participare la licitaţii cu ofertă
independentă (Formular nr. 4)
Certificat constatator emis de ONRC din
care să rezulte obiectul de activitate al
ofertantului Cod CAEN (original sau
copie legalizată). În cazul în care oferta
este depusă de o asociere, fiecare asociat
va prezenta acest document.
Bilanturile contabile (în copie) pe ultimii
2 ani vizate si inregistrate de organele
competente.
In cazul in care operatorul economic si-a
inregistrat bilantul contabil aferent anului
2011, se accepta prezentarea situatiilor
financiare pentru anii 2010,2011.
Dacă este cazul - Acord de asociere in
vederea participarii la procedura de
atribuire a contractului de achizitie
publica (Formular nr. 5)
Dacă este cazul - Declaratie privind
partea/partile din contract care sunt
indeplinite de asociati si specializarea
acestora (Formular nr. 6)
Informaţii generale despre ofertant
(Formular nr. 7)
Identificare financiară, care să identifice
contul bancar în care se vor face plăţile
contractului în condiţiile în care oferta
este desemnată câştigătoare, completată
de ofertant sau de liderul asocierii care
prezintă oferta (Formular nr. 7.1.)
Lista experţilor principali propuşi pentru
îndeplinirea contractului (Formular nr. 8)
Curriculum Vitae (Formular nr. 9), cu
semnatura persoanei, pentru persoanele
propuse (angajati proprii sau
colaboratori).
Formularul contractului de prestări
servicii

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
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Comisia de evaluare a consemnat existenţa documentelor prezentate de către ofertanţi în "Lista
documentelor prezentate de ofertanţi" din cadrul Procesului-verbal de deschidere nr. 2423 din
22.02.2012.
În cadrul şedinţei de deschidere oferte s-au solicitat clarificări operatorilor economici care aveau
reprezentanţi la şedinţă,după cum urmează: nu este cazul
2.3. Procesul de evaluare
Calificarea candidaţilor:
Ofertant

S.C. CONTASIST S.R.L. Suceava

S.C. LEXPERT PROJECT
MANAGEMENT S.R.L. Suceava

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Admis

Admis

Cerinţe minime de
calificare solicitate
prin documentaţia de
atribuire
Prezentare Formulare tip completate conform
Secţiunii III din documentaţia de atribuire
Prezentare Bilanţ 2010 (2011 dacă este cazul)
Prezentare Formular Contract de prestări
servicii
Admis/Respins

Evaluarea propunerilor tehnice:

Ofertant
S.C. CONTASIST S.R.L.
Suceava

S.C. LEXPERT PROJECT
MANAGEMENT S.R.L.
Suceava

DA

DA

Conformă

Conformă

Cerinţe minime de
calificare solicitate
prin documentaţia de
atribuire
Prezentare memoriu cu:
1. Durata de intocmire a documentatiilor de atribuire in mod
explicit, distinct pentru “cumpărare directă” şi pentru
“licitaţie deschisă”;
2. Metodologia de prestare ce cuprinde prezentarea tuturor
activitatilor si documentelor ce se vor intocmi sau pentru
care se va asigura consultanta autoritatii contractante si
prevederile legale ce le reglementeaza,
3. Planificarea in timp si durata activitatilor pentru
indeplinirea cerintele caietului de sarcini in conditiile
respectarii prevederilor legale referitoare la termene.
4. Identificarea riscurilor, argumentarea lor si managementul
lor pentru activitatile prezentate.
5. Modul de alocare a timpului pentru indeplinirea sarcinilor
si descriere clară a rolului şi atribuţiilor fiecăruia dintre
membrii echipei propuse.

Conformă/neconformă
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Evaluarea propunerilor financiare:
Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţiilor admise de
lege, al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu
ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc.
Comisia de evaluare a solicitat clarificări ofertanţilor după cum urmează: Nu este cazul
Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile: nu este cazul
Utilizarea licitaţiei electronice – nu este cazul
Aplicarea criteriului de atribuire: “Preţul cel mai scăzut”
Criteriul de atribuire s-a aplicat numai ofertelor admisibile.
Clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:
Clasament
ofertanţi
1.
2.

Ofertant
S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. Suceava
S.C. CONTASIST S.R.L. Suceava

Preţ ofertă
Lei (TVA neinclus)
49.640
52.500

CAPITOLUL 3
Concluzii şi semnături
Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul Raport
al procedurii,
HOTĂRĂŞTE
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect achiziţia de
“Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor” în cadrul proiectului “Eficientizarea furnizării
serviciilor publice prin îmbunătăţirea cadrului adecvat şi a proceselor de lucru implementate şi
menţinute în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani”, cod SMIS 32564, Cod CPV 79418000-7, este cea depusă de ofertantul S.C. LEXPERT PROJECT MANAGEMENT S.R.L.
Suceava, cu o propunere financiară, fără TVA, de 49.640 lei, respectiv 11.385 euro (curs euro BNR
din data de 22.02.2012, 1 euro=4,3602 lei).
Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire astăzi, 23.02.2012, la sediul
autorităţii contractante.

COMISIA DE EVALUARE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moga Emil
Chiţan Silviu - Constantin
Sorohan Aurel Robert
Apostol Violeta
Jercan Silviu Ionel
Ciobanu Anca
Voloşciuc Daniela

- Şef serviciu
- Consilier superior - manager de proiect
- Consilier pentru afaceri europene – asistent de proiect
- Consilier superior – responsabil financiar proiect
- Expert superior – responsabil IT proiect
- Consilier superior – responsabil achiziţii publice proiect
- Consilier juridic superior

- Preşedinte ...............
- Membru....................
- Membru....................
- Membru....................
- Membru.....................
- Membru.....................
- Membru.....................
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