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RAPORT
la proiectul de hotirire privind aprobarea documenta,tiei gi numirea comisiei

de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizifie publici de furnizare ;i
distribufie a produselor de panificafie pentru elevii din invafimintul primar qi gimnazial de
stat;i privat, precum;i pentru copiii preqcolari din gradinifele de stat qi private cu program

normal de 4 ore, in anul scolar 2015-2016

Prin proiectul de hotdr6re supus dezbaterii qi adoptlrii se propune aprobarea
documentatiei de atribuire gi numirea comisiei de evaluarea a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de fixnizare qi distribufie a produselor de panificalie pentru elevii din
invdtamdnlul primar qi gimnazial de stat gi privat, precum si pentru copiii preqcolari din
gradinilele de stat Ei private cu program normal de 4 ore , in anul scolar 2015-2016.

Programul denumit generic ,,Lapte-Corn" se deruleazd" in conformitate cu prevederile
Ordonantei de Urgenld a Guvernului rc.9612002 privind acordarea de produse lactate;i de
panificalie pentru elevii din invdldmdntul primar qi gimnazial de stat qi privat, precum ;i
pentru copiii pregcolari din grddini{ele de stat qi private cu program normal de 4 ore, cu
modificirile qi completdrile ulterio are.

Prin Hotlrdrea de Guvern nr.92512006 au fost aprobate Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizigie publicd din Ordonanfa de
Urgenld a Guvernului nr.3412006 care, modificate gi completate ulterior, reglementeazd,
structura gi atribuliile comisiilor de evaluare a ofertelor qi rolul expertilor cooptafi pe l6ngd
aceste comisii, in vederea desemndrii c0gtigdtorilor qi atribuirii contractelor de achizitie
publici.

Valoarea limitd zllnicd pentru produsele lactate qi de panificalie acordatd pentru un
elev respectiv pentru un preqcolar este de l,I7 leilprodus cu T.V.A., din care 0,33 lei
produs/zi, fErd T.V.A pentru produsele de panificalie qi a fost stabilitd prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 71412008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate
qi de panificafie acordate pentru elevii din invdfdmdntul primar ;i gimnazial de stat qi privat,
precum qi pentru copiii pregcolari din gr[dinifele de stat qi private 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 qi de panificalie
pentru elevi qi preEcolari.

Procedura de atribuire a contractelor de furnizarc qi distribulie a produselor de
panificafie pentru indeplinirea programului ,,Lapte-Corn" in anul qcolar 2015 - 2016 este de
,,licitatie deschisd cu organizarea unei licitafii electronice, cafazd" finald a procedurii" care
urmeazd s[ se desflqoare in conformitate cu dispoziliile art.I6l - 169 din Ordonan]a de
Urgen{d a Guvernului nr.3412006 gi a Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizilie publicd prin mijloace electronice din Ordonanfa de
Urgenld a Guvernului nr.3412006 aprobate prin Hotdrdrea de Guvern nr.166012006, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

Criteriul de atribuire a contractelor de furnizare ;i distribufie a produselor de
panificalie in cadrul Programului ,,Lapte-Corn" pentru anul qcolar 2015 -2016, este,,prelul
cel mai scdzut".
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pentru produsele lactate gi de panificalie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invdldmdntul
de stat, precum qi pentru copiii preEcolari din grddinilele de stat cu program normal de 4 ore Ei
pentru aprobarea confinutului/specificafiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de
atribuire a contractelor de fumtzare a produselor lactate qi de panificalie pentru elevi qi preEcolari.

Pentru evaluarea ofertelor in vederea atribuirii contractelor de furnizare qi distribulie a
produselor de panificafie, propunem constituirea unei comisii in structura Ei avdnd atribuliile
prevdzute la art. 71 Ei urmdtoarele din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizilie publicd aprobate prin Hotdrdrea de Guvern nr.92512006, modificatd qi
completatd, coroborate cu prevederile Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizifie publicd prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenld a Guvemului
nr.34l2006,aprobate prin Hotdr0rea de Guvern nr.I66012006, cu modificdrile qi completirile
uiterioare, avdnd urmdtoarea componenld:

Preqedinte cu drept de vot: Rodica STOICA - qef serviciu - Direcfia Achizifii qi
Patrimoniu:

Membri: -Maria DINU - consilier - Direc{ia Achizilii gi Patrimoniu;
- Cristina Graliela GURLEA - inspector - Direclia Achizifii $i Patrimoniu;
-$tefan DOBRI$- consilier juridic- Direclia Coordonare Organizare;
- Adriana BUCOVEANU - inspector - Direclia Buget Finanfe.

Membrii de reze,wd;
Mirela PREDA - consilier juridic - Direclia Achizifii gi Patrimoniu
Marius HRISTESCU- consilier - Directia Achizilii gi Patrimoniu.

Av6nd in vedere importanla Programului ,,Lapte-Com" care urmeazd a se derula in anul
qcolar 2015 - 2016, propunem cooptarea in comisia de evaluare a unor experli (specialiqti exten'ri)
desemnali de instituliile de specialitate, dupd cum urmeazd:

-Virginia CIUBOTARU- asistent principal igiend - Direcfia de Sdndtate Publicd lalomila;
- Nicoleta $TEFAN- comisar principal- Comisariatul Jude{ean pentru Protecfia

Consumatorilor Ialomila;
- Camelia MAURER - expert achizilli,Inspectoratul $colar al judelului Ialomila;
- Danu! Mihai ARDELEANU- doctor - Direclia Sanitar Veterinard qi pentru Siguranla

Alimentelor Ialomifa;
- Iulian DOBRE - consilier - Direclia Generald Regionald a Finanlelor Publice Ploieqti,

Administratia Judefean[ a Finantelor Publice Ialomita.

Apreciem cd proiectul de hotdrdre indeplinegte condifiile de necesitate, legalitate gi
oportunitate gi propunem Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotdrdrii in forma gi conlinutul
prezentate in proiect.
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