Proces-verbal
nr . 175 din data de 28.02.2012
Încheiat astăzi data de mai sus, în vederea atribuirii contractului de furnizare produse,
având ca obiect cărţi tematice, cod CPV: 22113000-5 in cadrul proiectului POSDRU : "Facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viata activă pentru
studenţii din domeniul
economie-afaceri
internationale”, ID proiect POSDRU: 90/2.l/S/62955.
Prin decizia nr. 22/ 08.02.2012 s-a dispus constituirea comisiei de evaluare pentru
atribuirea contractului de furnizare echipamente tehnice, a carei componenta este urmatoarea :
- Florentina Costache
- Mihai Sebe
- Cornelia Predoiu

– preşedinte
– membru
– membru

Pe parcursul evaluării procedurii de atribuire s-au constatat următoarele aspecte:
1. S-au depus oferte de către:
• SC Anticariat Online SRL – 15.02. ora 19,48 (oferta nr.1)
• SC Lamserv SRL – 20.02 ora 12,22 (oferta nr.2)
• SC Prior & Books SRL – 21.02. ora 17,40 (oferta nr.3)
2. Ofertele sunt neconforme întrucât nu se ofertează întreg lotul prevăzut în documentaţia de
atribuire (SC Prior & Books SRL, SC Lamserv SRL, SC Anticariat Online SRL), se propun oferte
alternative (SC Prior & Books SRL), nu respectă termenul de livrare prevăzut în documentaţia
pentru ofertanţi (SC Anticariat Online SRL, SC Lamserv SRL).
Având în vedere cele de mai sus, comisia de evaluare se află în imposibilitatea de a lua o decizie
corectă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare cărţi tematice.
Prin urmare, aplicand prevederile art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006, actualizată, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, Institutul European din Romania va anunta faptul că în data de
01.03.2012 se va dispune anularea procedurii pentru achizitia de cărţi tematice.
Datorita acestui fapt, comisia decide invitarea operatorilor economici interesati sa
consulte site-ul www.ier.ro la sectiunea « Achizitii publice », unde documentatia de atribuire va fi
disponibila incepand cu data de 07.03.2012.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
- Florentina Costache
- Mihai Sebe
- Cornelia Predoiu

– preşedinte
– membru
– membru

FACILITAREA TRANZITIEI DE LA SCOALA LA VIATA ACTIVA PENTRU
STUDENTII DIN DOMENIUL ECONOMIE-AFACERI INTERNATIONALE
Contract POSDRU/90/2.1/S/62955
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

