Situaţia achiziţiilor publice în cadrul proiectului
„Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”,
cod SMIS 22798
Nr.

Obiectul achiziţiei publice

art.

Valoarea
prevăzută în
buget - lei

Valoarea
contractată lei

(fără TVA)

(fără TVA)

Economii
realizate-

Furnizor de servicii/produse

lei
(fără TVA)

1.

Servicii de consultanţă în management de
proiect

60.000,00

58.500,00

1.500,00

S.C. Tehnologia Confort Construct S.R.L.
Bucureşti

2.

Servicii de formare profesională şi
logistica aferentă, inclusiv sesiunea de
team building

906.108,00

898.770,00

7.338,00

Asocierea între

Echipamente de tehnică de calcul, soft-uri

26.660,87

3.

S.C. .Grupul pentru Consultanţă şi Dezvoltare
DCG S.R.L.  S.C. EQ Idea Consultancy
S.R.L. Bucureşti;
25.725,00

935,87

S.C. Copyprex S.R.L. Slobozia

4.

Mobilier, birotică, obiecte de inventar,
consumabile

12.987,93

12.287,93

700,00

S.C. Conte Impex S.R.L. Slobozia

5.

Servicii de audit

9.588,00

9.000,00

588,00

S.C. Romcont Expert S.R.L. Bucureşti

6.

Materiale publicitare şi de promovare

23.339,50

23.339,50

0

7.

Servicii de publicitate în mass-media

1.800.00

1794,78

5,22

8.

Închiriere servicii de transport

47.150,00

44.880,00

2.270,00

9.

Consumabile

4.100,00

3.780,00

320,00

10.

Materiale publicitare şi de promovare

5.265,70

5.265,70

0

S.C. Evo Business Solutions S.R.L. Bucureşti
S.C. Ialpress S.R.L. Sobozia
S.C. Robi&Clau Trans Internațional S.R.L.
S.C. Copyprex S.R.L. Slobozia
S.C. Evo Business Solutions S.R.L. Bucureşti

1.Servicii de consultanţă în management de proiect:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 60.000 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 13.471,94 euro, s-a situat sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de
lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică s-a realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
servicii de consultanță în management de proiect postate în S.E.A.P.

Contractul nr.7487/06.11.2013 de prestări servicii consultanță în domeniul managementului proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din
judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” în valoare de 58.500 lei, fără T.V.A., a fost încheiat în termenul prevăzut în Contractul de
finanțare nr.390/2013.
2.Servicii de formare profesională şi logistica aferentă, inclusiv sesiunea de team building:
Achiziția publică s-a realizat potrivit prevederilor dispozițiilor art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în urma testării pieței de profil și
selectarea operatorului economic a cărui ofertă a corespuns cerințelor solicitate de autoritatea contractantă, și asupra căreia s-a aplicat criteriul de atribuire
,,prețul cel mai scăzut".
Contractul nr.9374/17.02.2014 de prestări servicii de formare profesională şi logistica aferentă, inclusiv sesiuni de teambuilding în cadrul
proiectului "Creșterea eficienței serviciilor publice din Județul Ialomița, prin profesionalizarea personalului administrativ" ” în valoare de 898.770,00 lei, la care
se adaugă T.V.A. în valoare de 215.704,80 lei, a fost încheiat în termenul prevăzut în Contractul de finanțare nr.390/2013.
3. Echipamente de tehnică de calcul, soft-uri:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 31.486,00 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 7.069,63 euro, s-a situat sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de Echipamente de tehnică de calcul, soft-uri s-a
realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
furnizare de Echipamente de tehnică de calcul, soft-uri postate în S.E.A.P.

Contractul nr.7528/11.11.2013 de furnizare echipamente de tehnică de calcul și soft-uri în cadrul proiectului „creşterea eficienţei serviciilor publice din
judeţul ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” în valoare de 25.725 lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.174 lei, a fost
încheiat în termenul prevăzut în Contractul de finanțare nr.390/2013.
4. Mobilier, birotică, obiecte de inventar, consumabile:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 13.176,00 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 2.958,44 euro, s-a situat sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de Mobilier, birotică, obiecte de inventar,
consumabile s-a realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
furnizare de Mobilier, birotică, obiecte de inventar, consumabile postate în S.E.A.P.
Contractul nr.7535/28.11.2013 de furnizare mobilier, aparatură birotică şi alte obiecte de inventar, consumabile, în valoare de 12.287,93 lei, fără
T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.949,10 lei, a fost încheiat în termenul prevăzut în Contractul de finanțare nr.390/2013.
5. Servicii de audit:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 9.588 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 2.152,82 euro, se situează sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică s-a realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
prestare Servicii de audit postate în S.E.A.P.

Contractul nr.7539/25.11.2013 de prestări servicii audit aferente proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin
profesionalizarea personalului administrativ” în valoare de 9.000 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.160 lei, a fost încheiat în termenul prevăzut în
Contractul de finanțare nr.390/2013.
6. Materiale publicitare şi de promovare:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 24.890,00 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 5.558,61 euro, se situează sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică s-a realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
Materiale publicitare şi de promovare postate în S.E.A.P.
Contractul nr.7647/21.11.2013 de prestări servicii realizare materiale publicitare şi de promovare aferente proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor
publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” în valoare de 23.339,50 lei, prestatorul nefiind plătitor de T.V.A., a fost încheiat în
termenul prevăzut în Contractul de finanțare nr.390/2013.
7. Servicii de publicitate în mass-media:
Întrucât valoarea estimată a contractului de 1.800,00 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 406,28 euro, se situează sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de prestări servicii de promovare prin presa locală s-a
realizat prin cumpărare directă.
Astfel, în urma testării pieței de profil și prin aplicarea criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut", asupra ofertelor de Servicii de publicitate în
mass-media care au corespuns solicitărilor autorității contractante, a fost selectat operatorul economic cu prețul cel mai scăzut.

Prin testarea pieței de profil, s-au îndeplinit totodată și condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, respectiv accesul egal al
tuturor operatorilor economici din domeniu la atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.
Contractul nr.7606/15.11.2013 de prestări servicii de promovare prin presa locală aferente proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul
Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” în valoare de 1.794,78 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 430,74 lei, a fost încheiat în
termenul prevăzut în Contractul de finanțare nr.390/2013.
8. Închiriere servicii de transport
Întrucât valoarea estimată a contractului de 47.150,00 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 10.582,90 euro, se situează sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de prestări servicii de Închiriere servicii de transport
s-a realizat prin cumpărare directă.
Astfel, în urma testării pieței de profil și prin aplicarea criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut", asupra ofertelor de Servicii de Închiriere servicii
de transport care au corespuns solicitărilor autorității contractante, a fost selectat operatorul economic cu prețul cel mai scăzut.
9. Consumabile
Întrucât valoarea estimată a contractului de 4.100 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 919,22 euro, s-a situat sub pragul de 30.000 euro prevăzut la
art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de Consumabile s-a realizat prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
furnizare de Consumabile postate în S.E.A.P.

10. Materiale publicitare şi de promovare
Întrucât valoarea estimată a contractului de 5.265,70 lei, fără T.V.A., respectiv de aproximativ 1.180,57 euro, s-a situat sub pragul de 30.000 euro
prevăzut la art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, achiziția publică de Materiale publicitare şi de promovare s-a realizat
prin cumpărare directă.
Autoritatea contractantă a optat pentru achiziția publică prin intermediul Catalogului electronic din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, pentru a
îndeplini condiţiile de publicitate şi transparenţă solicitate de AM PODCA, în urma aplicării criteriului de atribuire ,,prețul cel mai scăzut" asupra ofertelor de
furnizare de Materiale publicitare şi de promovare postate în S.E.A.P.

