
Anunt de anulare a achizitiei directe pentru “SERVICII DE ACTUALIZARE, 

GAZDUIRE SI ADMINISTRARE SITE-URI WEB”, conform anuntului postat pe site 

in data de 05.10.2016 

Proces verbal intocmit astazi 11.10.2016. 

 

Urmare a anuntului publicat pe site www.primariaeforie.ro sectiunea achizitii 

publice -  Anunt “SERVICII DE ACTUALIZARE, GAZDUIRE SI ADMINISTRARE 

SITE-URI WEB”; din 03.10.2016  cu termen limita depunere oferte 10.10.2016 ora 10.00. 

In data de 05.10.2016. autoritatea contractanta a publicat urmatorul anunt: 

Achizitie directa anulata “SERVICII DE ACTUALIZARE, GAZDUIRE SI 

ADMINISTRARE SITE-URI WEB”; documentatia necesita modificari si completari. 

Data 05.10.2016 

In temeiul ART. 212 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile 

publice: 

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

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

imposibilă încheierea contractului; 

(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). 

Sau solicitat clarificari: 

- Nr.812/04.10.2016 a S.C. LOGIC ECOMSOL S.R.L. 

- Nr.111/05.10.2016 a S.C. EXOMAX TECH S.R.L. 

Societatile care au solicitat clarificari au fost informate pe e-mail ca achizitia a fost 

anulata conform anuntului publicat pe site www.primariaeforie.ro in data de 

05.10.2016 

s-au inregistrat urmatoarele oferte: 

Oferta inregistrata sub nr.40109/07.10.2016  a S.C. PINGU SOLUTIONS DESIGN 

SRL-D Ploiesti; 

Oferta inregistrata sub nr.40194/10.10.2016 ora 9.50 a S.C. BEST IT SERV S.R.L.; 

Constanta; 

Oferta inregistrata sub nr.40203/10.10.2016 ora 10.42 a S.C. WEB WIN GROUP 

NET S.R.L. Craiova; 

Oferta inregistrata sub nr.40229/10.10.2016 ora 11.25 a S.C. RODAX 

MANAGEMENT S.R.L. Bucuresti; 

Oferta inregistrata sub nr.40279/10.10.2016 ora 14.20 a S.C. BAR 

MICROSISTEMS S.R.L. Cluj Napoca ; 

Oferta inregistrata sub nr.40433/11.10.2016 o a PFA OASA Bogdan Valentin 

Eforie Sud 

In temeiul ART. 212 LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile 

publice: 

(1) Autoritatea contractantă  anuleaza procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 

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

imposibilă încheierea contractului; 

(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 

http://www.primariaeforie.ro/
http://www.primariaeforie.ro/


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). 

conform urmatorul anunt:Achizitie directa anulata “SERVICII DE ACTUALIZARE, 

GAZDUIRE SI ADMINISTRARE SITE-URI WEB”; documentatia necesita modificari 

si completari. Data 05.10.2016 publicat pe site www.primariaeforie.ro sectiunea achizitii 

publice  

http://www.primariaeforie.ro/

