
SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE
LOCALITATEA: BUCURESTI; SECTOR 1
STR. AL. LAHOVARI; NR. 1
TELEFON: 021/319.27.53
FAX: 021/210.78.64
E-MAIL: oftalmologie@gmail.com

                        

Nr.1613 / 16.05.2018                APROB,
MANAGER

Prof. Dr. Monica Pop

RAPORTUL PROCEDURII

Procedura aplicata: Norme procedurale interne   X
Obiectul contractului: “SERVICII DE PROTECTIE SI SIGURANTA”
cod CPV – 79710000-4

A fost publicat un anunţ: Da       x
□ în SICAP sub nr.ADV1003995 la data de 19.04.2018 
□ în JOUE sub nr..........la data de .......... – nu este cazul

Anunţul de participare a fost publicat: 
□ în SEAP sub nr. ............. la data de – nu este cazul 
□ în JOUE sub nr. ………. la data de – nu este cazul

Sursa de finantare: Fonduri bugetare.

CAPITOLUL I
INFORMATII GENERALE

1.1. Legislatia aplicabila
NORME PROCEDURALE INTERNE CONF. Art. 111 din LEGEA 98/2016”

1.2. Calendarul procedurii de atribuire
Calendarul derularii procedurii de

atribuire
Data Locul

Anunț / invitație de participare 19.04.2018

SICAP
(www.spitaloftalmologie.ro)

Publicarea documentației 19.04.2018

Solicitări de clarificări 

Răspunsuri

                         111 / 23.04.2018; 
                         248 / 24.04.2018;

                         1179 / 24.04.2018;
                         1181 / 24.04.2018

Termenul-limită de depunere a 
candidaturilor

- -

Termenul-limită de depunere a ofertelor 03.05.2018 / 09:30 SPITALUL CLINIC DE
URGENTE

OFTALMOLOGICE
BUCURESTI

(www.spitaloftalmologie.ro)

Ședința de deschidere a ofertelor 03.05.2018 / 10:30
Ședința de evaluare 03.05.2018;14.05.2018;15.05.2018;16.05.2018
Raportul procedurii semnat de comisia de 
evaluare

16.05.2018

Comisia de evaluare:
a) Decizia de desemnare a persoanelor pentru evaluarea ofertelor nr. 34 bis / 11.04.2018.

http://www.spitaloftalmologie.ro/
http://www.spitaloftalmologie.ro/
mailto:oftalmologie@gmail.com


Nr. Crt. Nume si prenume Calitatea
1. Ec. Tiglis Calin - Administrator Presedinte 
2. Ivanov Ecaterina – Marinela -  Asistent Sef –

UPU

Membrii

3. Angheluta Georgeta  - Portar
4. Albu Ion-Cristian - Magazioner
5. Marghidanu  Luminita - Portar
6. Benghea Alexandru - Portar
7. Hurduc Rodica - Portar
8. Lupascu-Vardala Sorin – Referent 

-Compartimentul   Achizitii Publice
9. Niculae Ioana Sorina – Economist 

-Compartimentul   Achizitii Publice

1.3  Observatori UCVAP / CVAP
Nr.
Crt.

Nume si prenume Prezent la intalnirile comisiei de
evaluare din zilele:

Structura MFP / DGFP – Nr. / data
deciziei de verificare

1.
Nu este cazul Nu este cazul

Decizia ANAP nr. ………… /
……………2.

CAPITOLUL II
MODUL DE DESFASURARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA

2.1. Solicitari / raspunsuri la clarificari pana la termenul limita de depunere a candidaturilor / ofertelor: 

1.Solicitare clarificari nr.111 / 23.04.2018, inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. F9 / 23.04.2018 si raspuns la
solicitarea de clarificari nr.1179 / 24.04.2018.
„ - Prin prezentul va aducem la cunostinta faptul ca, in ceea ce priveste procedura de atribuire “procedura simplificata 
proprie” - “NORME PROCEDURALE INTERNE CONF. Art. 111 din LEGEA 98/2016” initiata pentru incheierea unui 
acord cadru de prestari servicii paza si protectie initiata prin publicarea in SEAP a anuntului de publicitate nr. 
ADV1003995 / 19.04.2018, a fost inregistrata o solicitare de clarificari prezentata in cele ce urmeaza: 



“…

...”

Astfel, conform prevederilor fisei de date a achizitiei si a informatiilor cuprinse in cadrul anuntului publicitar, va aducem 
la cunostinta urmatoarele:
- Datorita unei greseli de redactare, valoarea estimata acordului cadru prezentata in fisa de date a achizitiei este 
eronata;
- Astfel, pentru clarificarea si corectarea acestor aspecte precizam urmatoarele:

o   Se modifica pct. II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru - Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga 
durată a contractului, valorile estimate urmand a se citi astfel:
 Valoarea maxima estimată fără TVA: intervalul: între 723168.00 lei şi 1446336.00 lei;
o Pretul unitar ce a fost luat in considerare la determinarea valorii estimate este de 13.50 lei / ora.

Avand in vedere cele precizate, operatorii economici vor elabora si prezenta oferta in conformitate cu prezentul raspuns. „

2.Solicitare clarificari nr.248 / 24.04.2018, inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 1186 / 24.04.2018, si raspuns
la solicitarea de clarificari nr.1181 / 24.04.2018.
“- Prin prezentul va aducem la cunostinta faptul ca, in ceea ce priveste procedura de atribuire “procedura simplificata 
proprie” - “NORME PROCEDURALE INTERNE CONF. Art. 111 din LEGEA 98/2016” initiata pentru incheierea unui 
acord cadru de prestari servicii paza si protectie initiata prin publicarea in SEAP a anuntului de publicitate nr. 
ADV1003995 / 19.04.2018, a fost inregistrata o solicitare de clarificari prezentata in cele ce urmeaza: 
“…
Referitor la procedura NORME PROCEDURALE INTERNE CONF.ART.111 din LEGEA 98/2016 privind achizitia de 
SERVICII DE PROTECTIE SI SIGURANTA cod CPV 79710000-4, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu 
privire la:

Precizarea contului in care va fi depusa garantia de participare si perioada de valabilitate a acesteia .

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctual dumneavoastra de vedere.



…”
- Astfel, pentru clarificarea acestui aspect, precizam urmatoarele:

o Cuantumul garantiei se va face prin ordin de plata in contul de garantii al Autoritatii     Contractante deschis la 
Trezoreria Sectorului 1 - RO54TREZ7015005XXX006987
o Asa cum este precizat si in fisa de date a achizitiei, valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu 
perioada de valabilitate a ofertei.Perioada de valabilitate a acesteia, este de 60 zile de la data limita de depunere a ofertei.

Avand in vedere cele precizate, operatorii economici vor elabora si prezenta oferta in conformitate cu prezentul raspuns.”

Documentaţia de atribuire:
x  a fost publicată în SICAP 
□ nu a fost publicată integral în SICAP, deoarece a fost organizata o procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui 
anunt de participare, documentatia fiind pusa cu titlu gratuit la dispozitia operatorilor economici. 

2.2. Sedinta de deschidere a ofertelor
Deschiderea ofertelor a avut loc la SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE BUCURESTI, si a început in data
de 03.05.2018, în prezența membrilor comisiei de evaluare si a fost finalizata in data de 16.05.2018, data la care a fost intocmit si
procesul verbal nr. 1612.
Pana la data deschiderii ofertelor 03.05.2018, ora 10:30, au fost solicitate doua clarificari, referitoare la valoarea estimata si la
contul de garantii.

- Solicitarea de clarificari  nr.111 /  23.04.2018, inregistrata  la sediul  autoritatii  contractante  cu nr.  F9 /  23.04.2018 si
raspuns la solicitarea de clarificari nr.1179 / 24.04.2018 – S.C. DIVIZIA DE SECURITATE EUROGRUP RANGERS
S.R.L.

- Solicitare clarificari nr.248 / 24.04.2018, inregistrata la sediul autoritatii contractante cu nr. 1186 / 24.04.2018, si raspuns
la solicitarea de clarificari nr.1181 / 24.04.2018 – S.C. ELITE STEWARD SAS S.R.L.

- Raspunsurile  au  fost   trimise  atat  pe  email-ul  operatorilor  economici,  cat  si  pe  site-ul  spitalului
(www.spitaloftalmologie.ro).

    Nu au fost depuse contestatii la documentatia de atribuire.

    Operatorii economici au depus oferte, astfel:

- în termenul limită, următorii:

Denumire produs
Denumire operator

economic
Forma constituire garantie participare/

cuantum depus - lei
Cuantum

solicitat - lei
“SERVICII DE  PROTECTIE SI

SIGURANTA”
Acord Cadru 48/luni
Post fix 24 ore-1 post
Post fix 12 ore -1 post

S.C. ELITE STEWARD
SAS S.R.L.

O.P. nr.1/27.04.2018 4821,12

.
Oferte respinse in cadrul sedintei de deschidere:

Denumire ofertant Lot Motivul respingerii Observatii
Nu este cazul

Comisia de evaluare a consemnat existența documentelor prezentate de către ofertanți în „Lista documentelor prezentate de 
ofertanți” din cadrul procesului-verbal de deschidere nr. 1338 din 03.05.2018.

2.3. Procesul de evaluare - Calificarea / selecția ofertanților / candidaților:

In urma verificarii DUAE prezentat, comisia de evaluare a constatat urmatoarele:

1. S.C. ELITE STEWARD SAS S.R.L.  a completat DUAE in conformitate cu cerintele autoritatii contractante iar
informatiile  cuprinse  in  acesta  confirma  ca  ofertantul  indeplineste  criteriile  de  calificare  impuse,  acesta  fiind
considerat admis.

http://www.spitaloftalmologie.ro/


In consecinta, comisia de evaluare hotaraste declararea  ca admisibila din punct de vedere DUAE,  a ofertelor  mai sus
mentionate prezentate de catre ofertanti. 

2.4. Evaluarea propunerilor tehnice:

In urma verificarilor propunerilor tehnice depuse si   prezentate  de catre agentii  economici  in SEAP, s-au constatat
urmatoarele:

Ofertantul S.C. ELITE STEWARD SAS S.R.L. a depus oferta  in conformitate cu cerintele din fisa de date a achizitiei
si a atasat documentatie tehnica din partea producatorului care confirma indeplinirea cerintelor din caietul de sarcini.

2.5  Evaluarea propunerilor financiare:

Oferta de pret a S.C. ELITE STEWARD SAS S.R.L. inclusa in propunerea financiara, depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul de

participare, insa exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare, este de 13,50 lei/ora.

Valoarea conform propunerii financiare depusa de unicul ofertant, este de 14,00 lei/ora, rezultand o diferenta la valoarea estimata maxima Acord

Cadru - 48 luni, de  53568.04 lei fara TVA.

CAPITOLUL III - Concluzii si semnaturi

Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfășurat  și relatat în prezentul raport al procedurii, hotaraste: 
1. Declara castigatoare, oferta S.C. ELITE STEWARD SAS S.R.L.

Drept care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire astăzi, 16.05.2018.

Spațiu destinat observatorilor MFP/ ANAP / 
DGFP/ CVAP desemnați prin Decizia de verificare 
nr. ..................
.........................................................................................
.........................................
(descrierea observațiilor rezultate din activitatea de 
verificare)

Presedinte: Ec. Tiglis Calin - Administrator 

 Membrii:

-Membru Ivanov Ecaterina – Marinela -  Asistent Sef –UPU

-Membru Angheluta Georgeta  - Portar 

-Membru Albu Ion-Cristian - Magazioner

-Membru  Marghidanu  Luminita - Portar

-Membru   Benghea Alexandru - Portar

- Membru  Hurduc Rodica - Portar

-Membru   Lupascu-Vardala  Sorin  –  Referent  -  Compartimentul

Achizitii Publice

- Membru   Niculae Ioana Sorina – Economist - Compartimentul   
Achizitii Publice


