COMUNA BREAZA
JUDETUL BUZAU

NOTIFICARE

ANULARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT
Comuna Breaza, judetul Buzau, in calitate de solicitant pentru proiectul ”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”, prin reprezentantul legal, Primar DRUGA
IOAN, decide anularea procedurii pentru atribuirea contractului pentru procedura de achizitie
publica ce are ca obiect “Echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile, respective tablete,
echipamente si dispozitive”, avand urmatoarele coordonate:
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

Prin urmare, ambele dosare de achizitie, asa cum sunt ele inregistrate in Cerere de
Finantare:

1. ID 1752127881 - Achizitie echipamente/dispozitive incadrate ca mijloace fixe (Tabla
interactiva: 9 bucati)
2. ID 1784830920 - Achizitie echipamente/dispozitive incadrate ca obiecte de inventar
(Tablete scolare cu abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 149
bucati; Laptop: 17 bucati; Camera web videoconferinta: 9 bucati),
care au facut obiectul aceleiasi proceduri de achizitie, publicata in data de 23.09.2020,
contractul fiind atribuit in data de 9.11.2020, se supun deciziei de anulare a procedurii de
atribuire a contractului de achizitie deoarece au fost lansate 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.
Subsemnatul, DRUGA ADRIAN, in calitate de primar si reprezentant legal al 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”, va aduc la cunostinta intentia
anularii procedurii atribuirii contractului de achizitie si va solicit deblocarea campurilor din
cererea de finantare COD SMIS 144202 care se impun a fi modificate in urma acestei decizii, in
speta sectiunea “Plan de achizitii”.
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PRIMAR,
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