MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

ANEXA nr. 1
NESECRET
Nr. 1191302
Ploieşti, 10.07.2020
Exemplar nr. 2
Nr. de exemplare: 2

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI
TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEŞTI

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere

Încheiat astăzi 10.07.2020, ora 900, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse la procedura internă de
selectare a farmaciilor comunitare în vederea încheierii contractului de prestări servicii pentru decontarea
contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor compensate şi necompensate prescrise pentru
asiguraţii M.A.I. cu drept la gratuitate din judeţele: Buzău (Râmnicu-Sărat), Suceava (Rădăuți, Vatra
Dornei).
Preşedintele comisiei de evaluare comisar şef dr. Stanov Viviana declară deschisă şedinţa şi dă
citire următoarelor:
- prezenta procedură este organizată în conformitate cu prevederile normelor metodologice
proprii nr. 1.191.052/ 02.07.2020;
- prezenta comisie de evaluare a fost numită prin D.Z.U nr. 126/ 07.07.2020 a directorului
C.M.D.T.A. Ploieşti şi este formată din: preşedinte comisar şef de poliţie medic dr. Stanov Viviana;
membru comisar şef de poliţie medic dr. Ene Isabela, membru inspector principal de poliţie Popescu
Daniela, membru agent şef pr. de poliţie asistent medical Vasile Marinela, membru agent şef de poliţie
asistent medical Gheorghe Ion, membru agent şef pr. de poliţie Florea Cristian, membru agent şef pr.de
poliţie Dumitru Mirela, secretar agent şef pr. de poliţie asistent medical Stanciu Amalia. Membrii comisiei
reconfirmă declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate;
- în urma întrunirii prezentei comisii de evaluare, s-a constatat existenţa următoarelor oferte
depuse, după cum urmează:
- S.C FARMACIA AVICENNA S.R.L, Suceava, nr. 1191199/ 07.07.2020- pentru localitatea
Rădăuți
- S.C TRI FARM S.R.L, Prahova, nr. 1191215/ 08.07.2020- pentru localitatea Râmnicu Sărat
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În vederea asigurării principiului transparenţei, comisia de evaluare consemnează aspectele
formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, inclusiv discount-ul, cu
precizarea documentelor pentru fiecare operator în parte;
- orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea
ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a
ofertelor;
- oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor, sau la o altă adresă decât cea
precizată în anunţul de participare, se returnează operatorului economic care a depus-o fără a fi deschisă ;
- C.M.D.T.A. Ploieşti va transmite prin poşta electronică un exemplar al Procesului Verbal
tuturor operatorilor participanţi la procedura de selecţie. Totodată se va publica şi pe site-ul http://
www.mai.gov.ro/ la capitolul “ Informaţii publice", subcapitolul "Transparenţa Instituţională", în cel mult o
zi lucrătoare de la deschidere.
- comisia constată integritatea plicurilor care conţin ofertele şi verifică data şi ora depunerii;
- comisia de evaluare deschide plicurile şi verifică existenţa „Documentelor de eligibilitate” şi
bifează cu „X” existenţa documentului solicitat şi menţionează lipsa/ neconformitatea acestuia.
Verificarea documentelor :
1. Fişa de informaţii generale şi cifra de afaceri din ultimii 3 ani – formularul nr. 1;
2. Formular de ofertă/ acord – formularul nr. 2;
3. Declaraţie pe propria raspundere privind adaptarea sistemului informatic – formularul nr. 3;
4.a) Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., certificat pentru
conformitate cu originalul;
b) Act adițional încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., certificat pentru conformitate cu originalul/ anexa nr.1
(cerere prelungire contract);
5. Lista farmaciilor pe care ofertantul le are şi dacă acestea sunt sau nu în relaţie contractuală cu
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. – formularul nr. 4;
6. Convenţia de prestării servicii, completată cu datele ofertantului, semnată şi stampilată pe fiecare pagină
pentru a confirma acceptarea clauzelor convenţiei;
7. Împuternicire – formularul nr. 5;
8. Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea ofertantului – formularul nr. 6;
9. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor Legii Concurenţei nr. 21/1996 –
formularul nr. 7;
10.Certificatul constatator în original sau copie certificată, emis de O.N.R.C., din care să rezulte obiectul
de activitate, sediul principal, sediile secundare/ punctele de lucru, administratorul/ administratorii şi
asociaţii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondenţă în codul CAEN din Certificatul constatator
emis de O.N.R.C. Certificatul să fie emis cu cel mult 60 zile înainte de data limită a depunerii ofertelor.
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PREȘEDINTELE COMISIEI
Comisar șef de poliție Stanov Viviana____________________
MEMBRI

Comisar şef de poliţie medic dr. Ene Isabela___________
Inspector principal de poliţie Popescu Daniela_______________
Agent şef pr. de poliţie asistent medical Vasile Marinela____________
Agent şef de poliţie asistent medical Gheorghe Ion_____________
Agent şef pr. de poliţie Florea Cristian______________
Agent şef pr.de poliţie Dumitru Mirela_______________
Secretar agent şef pr. de poliţie asistent medical Stanciu Amalia____________
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