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NESECRET
Nr. 1.089.331
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Exemplar nr. 1
Nr. de exemplare: 2

PROCES-VERBAL
al şedinţei de deschidere
Încheiat astăzi 04.05.2018, ora 1400, 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: Prahova, Bacău,
Botoşani, Brăila, Buzău, Braşov, Covasna, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.
În conformitate cu prevederile art. 14 din normele metodologice, au fost acceptate în sala
de şedinţe doar persoanele care au prezentat formularul 5 – împuternicirea în original, copia actului de
identitate şi actul de identitate în original. Nu s-au acceptat excepţii.
Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa şi dă citire următoarelor:
- prezenta procedură este organizată în conformitate cu prevederile normelor metodologice
proprii;
- prezenta comisie de evaluare a fost numită prin D.Z.U. nr. 73 din data 18.04.2018 şi este
formată din: expert pe probleme juridice fără drept de vot: Caisîn Leonida; preşedintele comisiei Piticaş
Maria; secretarul comisiei Florea Cristian; membru Stanov Viviana; membru Dumitru Mirela o
înlocuieşte pe Voinea Iuliana; membru 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 în termenul stabilit prin caietul de sarcini, dar care nu au inscripţionat pe plicul 3 (exterior)
judeţul pentru care au depus oferta, după cum urmează:
 S.C. GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. cu nr. de înregistrare 1089268/03.05.2018, ora 14,50;
 S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A. cu nr. de înregistrare 1089171/02.05.2018, ora 12,50;
 S.C. HELP NET FARMA S.A. cu nr. de înregistrare 1089130/27.04.2018, ora 12,40;
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089207/03.05.2018, ora 09,20 (2 plicuri);
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089213/03.05.2018, ora 09,20;
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089231/03.05.2018, ora 13,26;
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089153/02.05.2018, ora 09,01;
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089212/03.05.2018, ora 09,20;
 S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cu nr. de înregistrare 1089211/03.05.2018, ora 09,20.
Având în vedere cele constatate, comisia a hotărât ca deschiderea plicurilor menţionate mai
sus să se facă în prezenţa împuternicitului, la momentul prezentării acestuia, conform graficului de
deschidere a ofertelor aferent judeţului pentru care a depus ofertă. În cazul în care acesta nu se prezintă,
deschiderea plicurilor respective, va avea loc în data de 09.05.2018 ora 11,00, odată cu ofertele depuse
pentru judeţul Braşov.
- participanţilor li se atrage atenţia cu privire la interzicerea utilizării telefoanelor mobile, a
mijloacelor de înregistrare şi fotografiere, pe toată durata desfăşurării şedinţei de deschidere.
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Telefoanele mobile vor fi setate pe starea “mod avion” sau vor fi închise. Persoanele care nu respectă
interdicţia menţionată vor fi legitimate şi evacuate din sala de şedinţe, menţionându-se despre aceasta
în prezentul proces verbal;
- în cadrul prezentei şedinţe de deschidere nu se vor face publice conţinutul ofertei financiare,
datele acesteia fiind confidenţiale. Se va verifica decât existenţa ofertei financiare şi îndeplinirea
condiţiilor de formă ale acesteia în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini;
- 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 locaţie decât cea
precizată în anunţul de participare se returnează fără a fi deschisă operatorului economic care a depus-o;
- C.M.D.T.A. Ploieşti va transmite spre publicare către D.I.R.P. procesul-verbal al şedinţei de
deschidere, pe site-ul specificat la art. 3 alin. (7) din normele metodologice, în cel mult o zi lucrătoare
de la deschiderea ofertelor;
- comisia constată integritatea plicurilor care conţin ofertele şi verifică data şi ora depunerii;
- secretarul comisiei de evaluare deschide plicurile şi verifică existenţa „Documentelor de
eligibilitate” şi se bifează cu „X” existenţa documentului solicitat şi cu „–„ lipsa documentului solicitat.
Consemnând lista documentelor depuse de fiecare operator economic nu se va da citire datelor şi decât
se va constata existenţa sau inexistenţa documentelor solicitate în caietul de sarcini. Secretarul comisie
verifică existenţa „Propunerii financiare – document confidenţial”, fără a se da citire valorilor ofertate;
- pentru a asigura transparenţa prezentei proceduri, la deschidere pot participa reprezentanţii
împuterniciţi, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.

În data de 04.05.2018
La ora 09,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Harghita;
La ora 11,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Covasna;
La ora 13,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Vrancea;
La ora 14,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Neamţ.

1.
2.
3.
4.

În data de 07.05.2018
La ora 09,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Suceava;
La ora 11,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Bacău;
La ora 13,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Buzău;
La ora 14,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Brăila.

1.
2.
3.
4.

În data de 08.05.2018
La ora 09,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Galaţi;
La ora 11,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Iaşi;
La ora 13,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Vaslui;
La ora 14,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Botoşani.

În data de 09.05.2018
1. La ora 09,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Prahova;
2. La ora 11,00 deschiderea ofertelor pentru judeţul Braşov şi pentru toate judeţele nespecificate mai
sus;
Verificarea documentelor:
1. Fişa de informaţii generale şi cifra de afaceri din ultimii 3 ani - formularul nr. 1;
2. Formular de ofertă - formularul nr. 2;
3. Declaraţie pe propria raspundere privind adaptarea sistemului informatic - formularul nr. 3;
4. Copie contract de furnizare de medicamente încheiat cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. sau C.N.A.S., valabil,
certificat pentru conformitate cu originalul;
5. Lista farmaciilor pe care ofertantul le are şi dacă acestea sunt sau nu în relaţie contractuală cu casele
de asigurări de sănătate - formularul nr. 4a sau 4b;
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6. Proiect de Contract de prestării servicii, completat cu datele ofertantului, semnat şi stampilat pe
fiecare pagină pentru a confirma acceptarea clauzelor contractuale;
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.;
Denumire societate
S.C. FLOREDANA FARM
S.R.L.
S.C. FARMACIA MARA S.R.L.
S.C. STEFY FARM S.R.L.
S.C. FARMACIA PĂDURARU
S.R.L.
S.C. FARMACIA ETELKA
S.R.L.
S.C. A & B PHARM
CORPORATION S.A.
S.C. FLORES S.R.L.
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La deschidere au fost prezenţi următorii reprezentanţi ai operatorilor economici:
S.C. FLORES
S.R.L.
Nanu Lăcrămioara

Preşedintele comisiei
Comisar şef medic
Piticaş Maria
Secretarul comisiei
Agent şef principal
Florea Cristian
Cons. jur.
Insp. princ.
Caisîn Leonida;

Membru
Comisar şef medic
Stanov Viviana

Membru
Agent şef adjunct
Dumitru Mirela

Membru
Agent şef principal
Stanciu Amalia
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