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VICEPRE$EDINTE Nr.4970 din 22.06.2015

EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirilre privind aprobarea documenta(iei Si numireu comisiei de evuluare a

ofertelor tn vederea atribuirii contractelor de achizilie publicd de furnizare $i distribuqie
a produselor luctate pentru elevii din tnvdgdmhntul primur Si gimnazial

de stat gi privat, precum Si pentru copiii preScolari din grddiniqele de stat Si private cu
program normal de 4 ore, in snul Scolar 2015 - 2016

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii propunem Consiliului Judelean Ialomila
aprobarea documentaliei Si numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de achizilie publicd de furnizare Si distribulie a produselor lactate pentru elevii
din invdldmdntul primar qi gimnazial de stat Si privat, precum qi pentru copiii preScolari din
grddini{ele de stat Ei private cu program normal de 4 ore, in anul Scolar 20 I 5 - 2016.

Potrivit punctului 2 din Legea nr. 6/2012 pentru modificarea qi completarea
Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate qi de
panifica{ie pentru elevii din invdydmantul primar Si gimnazial de stat Si privat, precum qi
pentru copiii preScolari din grddini{ele de stat Si private cu program normal de 4 ore,
procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate pentru elevi qi

prescolari se organizeazd la nivelul fiecdrui jude! Ei se stabileSte potrivit prevederilor
legislaliei in domeniul achiziliilor publice. Acelasi act rtormativ prevede la punctul 5 cd
produsele lactate, transportul Si distribulia acestora la unitdlile de invdydmdnt se contracteazd
de cdtre consiliile judelene cu asistenla inspectoratelor qcolare judelene, cu respectarea
dispoziliilor legale in vigoare.

Prin Hotdrdrea Guvernului nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii
zilnice pentru produsele lactate Si de panificalie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din
invdydmdntul de stat, precum Si pentru copiii preEcolari din grddinilele de stat qi private cu
program normal de 4 ore Si pentru aprobarea conlinutului/specificaliilor tehnice ale caietului
de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate Si
de panffica{ie pentru elevi Ei preScolari, s-a stabilit valoarea zilnicd pentru produsele lactate

Si de panificalie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preScolar, la I,l7 lei/elev, din
care 0,74 lei produs/zifird TVA pentru lactate.

Pentru anul Scolar 2015 - 2016 procedura de atribuire a contractelor defurnizare Si
distribulie a produselor lactate pentru indeplinirea programului ,,Lapte - Corn" este de

,,licita{ie deschisd cu organizarea unei licitalii electronice, cafazdfinald a procedurii", inr
criteriul de atribuire a contractelor de furnizare Si distribu{ie a produselor lactate este ,,pre{ul
cel mai scdzttt".

Documentalia de atribuire a contractelor de furnizare Si distribu[ie a produselor
lactate a fost tntocmitd pe cele trei zone stabilite, in concordanld cu datele puse Ia dispozi{ie
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de Inspectoratul $colar Judelean lalomi{a Si cu prevederile legale in tnateria achizitriilor
publice.

in anul qcolar 2015-2016 cei 28 BB0 beneficiari ai programului guvernamental "Lapte

- Corn" sunt tmpdr{tSi pe cele trei zone, dupd cum urmeazd:
- Zona I Slobozia cu 26 de localitdyi qi I I 729 copii;
- Zona 2 Urziceni cu 24 localitdyi Si 9096 copii;
- Zona 3 Feteqti - ldnddrei cu I5 localitdyi qi 8055 copii.

Prin proiectul de hotdrdre se propune constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor
in vederea atribuirii contractelor de furnizare Si distribu{ie a produselor lactate, precum qi

cooptarea in comisia de evaluare a unor experli - specialiEti externi in domenii concurente la
realizarea programului, desemnali de serviciile publice deconcentrate organizate la nivelul
unitdlii administrativ - teritoriale, precum Si de celelalte institu{ii publice implicate in
derularea pro gramului.

De asemenea, este mandatat PreSedintele Consiliului Judelean Ialomila ca, in cazul
modificdrii de cdtre organele competente a actelor normative cu aplicabilitate in materie ( de
exemplu, modificarea numdrului de elevi beneficiari ai programului sau a valorii zilnice per
elev), sd actualizeze, prin dispozilie, documentalia de atribuire a contractelor de achizilie
publicd.

Avand tn vedere cd sunt tndeplinite condiliile de legalitate Si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomi{a adoptarea hotdrdrii tnforma Ei conlinutul prezentate in proiect.
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