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RAPORT
la proiectul de hotirire privind aprobarea documentafiei qi numirea comisiei

de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizifie publici de furnizare ;i
distribu{ie a produselor de panificafie pentru elevii din invifimintul primar pi gimnazial

de stat gi privat, precum gi pentru copiii pregcolari din gridinifele de stat qi private cu
program normal de 4 ore, in anul gcolar 2014 - 2015

Prin proiectul de hot[rire supus dezbateii qi adoptdrii se propune aprobarea
documentaliei de atribuire gi numirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de furnizare qi distribulie a produselor de panificalie pentru elevii din invdldmAntul
primar qi gimnazial de stat gi privat, precum qi pentru copiii pregcolari din grddinitele de stat qi
private cu program normal de 4 ore, in anul qcolar 2014 - 2015.

Programul denumit generic ,,Lapte - Corn" se deruleazd in conformitate cu prevederile
Ordonanlei de Urgenld a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate qi de
panificafie pentru elevii din inv[fdm6ntul primar gi gimnazial de stat qi privat, precum gi pentru
copiii preqcolari din grddinifele de stat qi private cu program normal de 4 ore, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

Prin Hotdrdrea de Guvern rc.925/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizifie publicd din Ordonanta de Urgenld a
Guvernului 11342006 care, modificate gi completate ulterior, reglementeazd structura gi
atribuliile comisiilor de evaluare a ofertelor gi rolul experlilor cooptali pe ldngd aceste comisii, in
vederea desemndrii cdgtigdtorilor gi atribuirii contractelor de achizilie publicd.

Valoarea limitd zilnicd, pentru produsele de panificafie ;i lactate acordatd pentru un elev,
respectiv pentru un preqcolar este de I,l7 lei din care 0,29 leilprodus flrd TVA pentru produse
de panificafie gi a fost stabilitd prin Hotdr6rea Guvernului nr.7l412008 privind actualizarea
limitei valorii zllnice pentru produsele lactate gi de panificafie acordate pentru elevii din
invdfdm0ntul primar gi gimnazial de stat gi privat, precum qi pentru copiii preqcolari din
grddinifele de stat qi private cu program normal de 4 ore gi pentru aprobarea
confinutului/specificafiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a
contractelor de furnrzare a produselor lactate gi de panificalie pentru elevii qi preqcolari.

Procedura de atribuire a contractelor de fumizare qi distribulie a produselor de panificalie
pentru indeplinirea programului ,,Lapte - Corn" in anul qcolar 2014 - 2015 este de ,,licita{ie
deschisd cu organizarea unei licitalii electronice, ca fazd, finald a procedurii" care urmeazd sd se
desfrgoare in conformitate cu dispozifiile art.I6l - 169 din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului
nr.3412006, cu modificdrile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr. 6712013 pentru modificarea Ordonanfei de urgentd a Guvemului nr. 9612002
privind acordarea de produse lactate qi de panificalie pentru elevii din invd!5m6ntul primar gi
gimnazial de stat gi privat, precum qi pentru copiii preqcolari din grddinilele de stat gi private cu
program normal de 4 ore gi a Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizi[re publicd prin mijloace electronice din Ordonanfa de Urgenfd a
Guvernului nr.3412006 aprobate prin Hotdrdrea de Guvern nr.I66012006, cu modificdrile pi
completirile ulterioare.

web: rryrvrv.citnef.ro
e-mail: cji@cicnet.rn

iSistemul de Managemont al CalitSlii i
i certifical contorm I
:FI INA SI| IJITEXi
ffi

Slobozia - Piafa Revolu{iei Nr. I



Criteriul de atribuire a contractelor de furnizare qi distribufie a produselor de panificafie
in cadrul Programului ,,Lapte - Corn" pentru anul qcolar 2014 - 2015, este o,pretul cel mai
scdzLtt".

Documentatia de atribuire a contractelor de fumizare qi distribulie a produselor de
panificalie a fost intocmitd conform legislaliei in vigoare urmAnd ca produsele de panificalie sd
fie distribuite pe trei zone stabilite lindnd cont de prevederile Hotdrdrii Guvemului nr.76ll20Il
pentru modificarea anexei la HG nr.1I412008 privind actuahzarca limitei valorii zllnice pentru
produsele lactate gi de panificafie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invdldmAntul de
stat, precum qi pentru copiii preqcolari din grddinifele de stat cu program normal de 4 ore qi
pentru aprobarea confinutului/specificafiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de
atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate gi de panificalie pentru elevi qi
pregcolari.

Pentru evaluarea ofertelor in vederea atribuirii contractelor de furnizare qi distribulie a
produselor de panificafie, propunem constituirea unei comisii in structura gi av0nd atribuliile
prevdzute la art.7 | qi urmdtoarele din Normele de aplicare a prevederilor referito are la atribuirea
contractelor de achizifie publicd aprobate prin Hotdrdrea de Guvem ru.92512006, modificatd gi
completat5, coroborate cu prevederile Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizilie publicd prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenld a
Guvernului nr.34l2006,aprobate prin Hotdr0rea de Guvern nr.I66012006, cu modificlrile qi
completirile ulterioare, avdnd urmdtoarea componentd:

Preqedinte cu drept de vot : - Neacgu Marinela - consilier juridic - Directia Achizifii qi
Patrimoniu

Membri: -Bucoveanu Adriana - inspector - Direc{ia Buget Finanje
-Preda Mirela - consilier juridic - Directia Achizi{ii gi Patrimoniu
- Fila Elena - consilier - Direclia Achizilii gi Patrimoniu
- Hristescu Marius - consilier - Directia Achizilii qi Patrimoniu

Membri de rezewd: - Gurlea Graliela inspector Direclia Achizi{ii gi
Patrimoniu
- Pamblicd Carmen - consilier juridic - Directia Achizitii gi Patrimoniu

Avdnd in vedere importanfa Programului ,,Lapte - Com" care urrneazd, a se derula in anul
gcolar 2014 - 2015, decidem cooptarea, pe lAngd comisia de evaluare, a unor experli (specialiqti
extemi) desemnali de cdtre instituliile de specialitate, dupd cum urmeaz6:

- Ciubotaru Virginia - asistent principal igiend - Directia de Sdndtate Publicd Ialomifa
-Abaza $tefania - comisar - Comisariatul Jude{ean pentru Protectia

Consumatorilor Ialomila
-Maurer Camelia - expert achizilii - Inspectoratul $colar al judetului Ialomila
-Lacdtuq Anca - inginer- Direclia Sanitar Veterinard qi pentru Siguranta

Alimentelor Ialomita
- $tirbu Ciprian Andi - doctor - Directia Sanitar Veterinard gi pentru Siguranla

-Dobre Iulian
Alimentelor Ialomila

- consilier * Direcfia Generald Regionald a Finanlelor Publice
Ploiegti, Administralia Judeleand a Finanlelor Publice Ialomila

Apreciem ci proiectul de hotdrdre indeplinegte condiliile de necesitate, legalitate gi
oportunitate qi propunem Consiliului Judefean Ialomila adoptarea hotdr0rii in forma qi continutul
prezentate in proiect.
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