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DISPOZIȚIE 

Privind anularea procedurii  pentru atribuirea contractului de prestari servicii: „Servicii asigurare masa 
copii GT 45 pers*13*21 zile/luna”, în cadrul obiectivului de investitii: „SUCCES - Sustinem accesul 

copiilor la educatie in scoli defavorizate” 
 

        Având în vedere că până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor 14.01.2020 ora 15:00 a 
fost depusă o singură ofertă pentru procedura simplificată privind atribuirea contractului de prestari 
servicii  ” Servicii asigurare masa copii GT 45 pers*13*21 zile/luna”, în cadrul obiectivului de investitii: 
„SUCCES - Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate”cod CPV 55500000-5  invitatie de 
participare SCN1060354 din  13.12.2019, iar oferta depusă a fost respinsă ca inacceptabilă pentru 

nedepunerea garanției de participare, și eliminată în urma aplicării măsurilor de remediere impuse prin 

avertismentul transmis de către Agenția Națională de Integritate nr. 776 din 20.01.2020. 
- În conformitate cu dispozițiile art. 212, alin.l, litera a), din Legea nr. 98/2016 –privind achizițiile 
publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
        Referatul înregistrat sub nr.337/29.01.2020 întocmit de către compartimentul de resort, 
- In temeiul prevederilor art. 155 alin. 4 lit.”a” si a art. 196 alin.1 lit. ”b” din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ                                            

 

                                            Primarul Comunei Gepiu ,emite următoarea 
DISPOZIȚIE: 

 

Art.l. Se anulează procedura de atribuire a contractului de prestari servicii: „Servicii asigurare 
masa copii GT 45 pers*13*21 zile/luna”, în cadrul obiectivului de investitii: „SUCCES - Sustinem 
accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate”, cod CPV 55500000 -5 , nr. invitatie de participare 
SICAP SCN1060354 din  13.12.2019 în urma ofertei depuse respinsă ca inacceptabilă pentru 

nedepunerea garanției de participare, și eliminată în urma aplicării măsurilor de remediere impuse prin 

avertismentul transmis de către Agenția Națională de Integritate nr. 776 din 20.01.2020. 
Art. 2.În conformitate cu prevederile art.213, alin. (2): „Autoritatea contractantă are obligaţia de 

a face public decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţiepublică/acordului-
cadru, însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice 
prevăzute la art. 150 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 161”. 

Art. 3.Se aprobă reluarea procedurii de atribuire a contractului prestari servicii: „Servicii 
asigurare masa copii GT 45 pers*13*21 zile/luna”, în cadrul obiectivului de investitii: „SUCCES - 
Sustinem accesul copiilor la educatie in scoli defavorizate”, cod CPV 55500000 -5 ,nr. invitatie de 
participare SCN1060354 din 13.12.2019, în aceleași condiții stabilite pentru procedura anulata cu excepția 
stabilirii unor noi termene de depunere și deschidere a ofertelor. 
           Art. 4.  Prezenta dispoziție se comunică cu:  

- Instituția Prefectului Județului Bihor 
- Persoanele și instituțiile interesate 
- Dosarul achizitiei  
- Un exemplar la dosar 
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