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P R O C E S - V E R B A L 

AL SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR 

LA PROCEDURA ,, Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către instituţiile de credit, 

prin Sistemul Naţional Electronic de Plată onlinc a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar pentru persoane fizice şi persoane fizice autorizate” 

 

Încheiat astăzi, 19.03.2018, orele 1100, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea 

atribuirii contractului de achizitie publică ,, Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către 

instituţiile de credit, prin Sistemul Naţional Electronic de Plată onlinc a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar pentru persoane fizice şi persoane fizice autorizate” având ca obiect: 

-  Servicii de acceptare de plăţi electronice, de către instituţiile de credit, prin Sistemul 

Naţional Electronic de Plată onlinc a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar pentru 

persoane fizice şi persoane fizice autorizate, 66110000-4 

- valoare estimată: 60.000.00 RON 

-  procedura de atribuire este: Cumparare directa 

Autoritatea contractantă a ales să organizeze sedinta de deschidere a ofertelor/solutiilor 

atunci când Procedura de atribuire aplicată este: Cumparare directa 

Se utilizează licitatia electronică ca etapă finală a procedurii de atribuire:NU 

 

Comisia de evaluare compusă din: 

Mariana Dumitrescu – Președinte cu drept de vot 

Liviu Horia – Membru 

Petruța Penciulică – Membru 

Ștefan Ioniță – Membru 

Constantin Andreea Raluca -  expert cooptat; 

 

a procedat astăzi, 19.03.2018, orele 1100, la Biroul Achizitii Publice la deschiderea ofertelor 

depuse in cadrul procedurii. 

 

Presedintele Comisiei de evaluare declară deschisă sedinta, dă citire componentei 

Comisiei. 

 

S-au solicitat clarificări privind documentatia de atribuire, astfel: 

 

1. 12.03.2018 - Solicitare decalare termen depunere oferte: BCR 

 

În cazul aplicării procedurii de ,,cumparare directa”, răspunsurile la solicitările de 

clarificare au fost transmise prin canale electronice (site primarie, SEAP). 

 

Contestatii depuse la documentatie: Nu este cazul. 

 

Operatorii economici au depus oferte , astfel: 

 În termenul-limită, următorii: 
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1. BCR: 16.03.2018, ora 9:16 

2. CEC Bank – Sucursala Ilfov: 16.03.2018, ora 10:40 

 

Oferte întârziate (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL 

La sedinta de deschidere participă ofertantii si/sau reprezentantii împuterniciti ai acestora, după 

cum urmează: NU ESTE CAZUL 

Se trece la deschiderea ofertelor. 

Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic si se dă citire datelor 

principale ale fiecărei oferte. 

 

Ofertant 

Elementele principale ale 

ofertei si lista 

documentelor depuse 

 

BCR CEC Bank – 

Sucursala Ilfov 

Documente de calificare  DA DA 

Oferta tehnica DA DA 

Propunere financiara DA – 0,95 DA – 0,33 

 

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul sedintei de deschidere si motivele 

respingerii sunt următorii/următoarele: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii 

Oferta intarziata Lipsa/neconformitate garantie 

de participare 

1 NU ESTE CAZUL  

Se vor solicitata clarificări operatorilor economici după evaluarea documentelor de calificare. 

Presedintele Comisiei de evaluare declară închise lucrările sedintei de deschidere a 

ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să analizeze în detaliu ofertele, în sedinte ulterioare, în 

conformitate cu cele stabilite prin documentatia de atribuire si cu clarificările precizate la 

deschidere. 

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi 

transmis tuturor ofertantilor. 

Spatiu destinat observatorilor Ministerului Finantelor Publice— Nu este cazul.  

 

Comisia de evaluare: 

 

Mariana Dumitrescu – Președinte cu drept de vot 

 

Liviu Horia – Membru 

 

Petruța Penciulică – Membru 

 

Ștefan Ioniță – Membru 

 

Constantin Andreea Raluca -  expert cooptat 


