
COMUNA BREAZA 

JUDETUL BUZAU 

APROBAT, 

Primar, 

DRUGA ADRIAN 

 

DECIZIE ANULARE ACHIZITIE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA 

Incheiata astazi, 15.07.2021, in cadrul procedurii de atribuire prin procedura simplificata 

a contractului avand ca obiect “Echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile, respective 

tablete, echipamente si dispozitive”, din cadrul proiectului ”Achizitia de echipamente din 

domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare 

activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna 

Breaza, Judetul Buzau”, Cod proiect:144202. 

Contract de achizitie publica/acord cadru: Echipamente din domeniul tehnologiei - IT 

mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive 

Coduri CPV 

Obiectul achizitiei Cod CPV Procedura aplicata 

Tablete 30237240-3 PROCEDURA SIMPLIFICATA 

Laptopuri 30213100-6 PROCEDURA SIMPLIFICATA 

Camere web - videoconferinta 30237450-8 PROCEDURA SIMPLIFICATA 

Table interactive 30195200-4; PROCEDURA SIMPLIFICATA 

 

 Numar anunt de participare: SCN1075609/23.09.2020 

Procedura de atribuire este: 

 Licitatie deschisa [  ] 

 Licitatie restransa [  ] 

 Dialog competitive [  ] 

 Procedura simplificata  [ x ] 

Tipul procedurii: 

 On-line [ x ] 



 Off-line [  ] 

Valoare estimată conform documentaţiei de atribuire şi a Strategiei de contractare este de 

241.412,72 lei fara TVA                              

 

Comisia de evaluare numita prin Dispozitia nr.  153 din data de  24.09.2020, compusa din: 

• Preşedinte cu drept de vot: Botea Ioana 

• membru: Ivan Cristina Daniela 

• membru: Boarcas Carmen Steliana 

• membrii de rezervă: Lungu Daniela 

•  

Comisia de evaluare întrunită în data de 15.07.2021, ora 1000, la sediul autoritatii 

contractante, constată că procedura de atribuire a contractului de achizitie publica a fost lansata 

conform conditiilor stipulate in forma consultativa a Ghidul Solicitantului, si nu in formula 

acestuia finala, consolidata, forma ce a adus modificari notabile care ar fi trebuit cuprinse in 

caietul de sarcini. 

Comisia de evaluare 

HOTĂRĂŞTE 

Anularea procedurii de atribuire prin achiziţie prin procedură simplificată deoarece 

procedura de atribuire a contractului de achizitie publica a fost lansata conform conditiilor 

stipulate in forma consultativa a Ghidul Solicitantului, si nu in formula acestuia finala, 

consolidata, forma ce a adus modificari notabile care ar fi trebuit cuprinse in caietul de sarcini. 

Conform art. 212, alin. 1 din LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016, Autoritatea 

contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru in următoarele cazuri: 

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă 

încheierea contractului; 

. 

. 



Alin. (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege 

situaţia în care, pe parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea 

contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la 

încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) 

şi coroborat cu prevederile art. 211: ”Procedura de atribuire se finalizează prin: 

a) (...) 

b) anularea procedurii de atribuire. ”din Legea 98/2016. 

 

Comisia de evaluare va face publică decizia de anulare a procedurii de achiziţie prin 

procedură simplificată în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data anulării prin publicarea pe 

site-ul Primariei Comunei Breaza, secţiunea Achiziţii publice şi motivele concrete care au 

determinat decizia de anulare în conformitate cu prevederile art. 213 alin (2) din Legea 98/2016. 

 

Spaţiu destinat observatorilor ANAP – 

desemnaţi prin Decizia de verificare nr. 

 

NU ESTE CAZUL 

 

Comisia de evaluare 

 

………………, Presedinte cu drept de vot 

 

…………………………, Membru 

 

 

 

…………………………, Membru 

 

 

 

Observatori desemnaţi 

 

NU ESTE CAZUL 

 

 


