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                                                    HOTĂRÂRE DE ANULARE 

  

           a cumpărării directe de alimente – pâine, cod de clasificare CPV: 15811100-7. 

           Comisia de evaluare numită prin Decizia nr. 738/04.03.2020, compusă din: 

               - dl Mereț Nicolae – președinte și persoană responsabilă cu atribuirea contractului, 

         - dl Alexandru Grigoruț - membru, 

         - dna Daniela - Bogdan – membru, 

 

                                                              HOTĂRĂȘTE 

 

  Anularea cumpărării directe având ca obiect alimente - pâine, cod de clasificare CPV: 

15811100-7, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare: 

          “Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

    a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio 

ofertă admisibilă” ,  

          deoarece singura ofertă primită, cea a operatorului economic SC Melange Com SRL, cu 

prețul total de 14389,00 fără TVA, nu se încadrează în valoarea totală estimată a achiziției, de 

12178,50 lei fără TVA, motiv pentru care a fost respinsă ca fiind considerată inacceptabilă 

conform art. 137 alin.2 lit. e) din  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările și modificările 

ulterioare, care prevede: „Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situații:  

             e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 

comunicată prin anunţul de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri 

suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv”. 

  

 

   COMISIA DE EVALUARE: 

 

 

_______________________________ – preşedinte / ___________(semnătura) 

 

_______________________________– membru / _____________  

 

______________________________– membru / _____________ 
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