Nr. 460/08.03.2017
ANUNȚ
privind licitația în vederea achiziționării manualelor școlare
pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018
- modificat prin Erata nr. 477/09.03.2017 -

Ministerul Educației Naționale (MEN), în conformitate cu Legea Educației Naționale
nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu OMEN nr. 3393/28.02.2017,
privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul gimnazial, precum şi cu OMEN
nr. 3411/03.03.2017, privind elaborarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a, declanșează
procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor care vor avea ca obiect achiziția,
livrarea și transportul manualelor școlare de la producător la depozitele de carte școlară ale
inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București.
În conformitate cu OMEN nr. 3411/03.03.2017, achiziționarea manualelor școlare este
realizată de către MEN, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în calitate de
autoritate contractantă, care organizează o procedură de licitație deschisă, respectând
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Licitația deschisă în vederea
achiziționării manualelor școlare este organizată pe loturi, iar criteriul de atribuire este “Cel
mai bun raport calitate-preț”.
Achiziția de manuale școlare presupune evaluarea ofertelor depuse, sub următoarele
aspecte:
a) Conformitatea proiectelor prezentate cu legislația incidentă în domeniul educației;
b) Conformitatea tehnică a realizării manualelor.
Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu un
singur proiect de manual școlar pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o
clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare (o singură ofertă pe lot), iar depunerea
ofertelor se face pe platforma din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).
Specificațiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează
evaluarea, vor fi făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitație deschisă.
Prezentul anunț constituie o informare a potențialilor ofertanți, conform prevederilor
art.18 din Anexa nr.2 la OMEN nr.3411/03.03.2017.
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Nr. înreg. 477/09.03.2017

ERATĂ
la anunţul privind licitația în vederea achiziționării manualelor școlare
pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018
publicat pe site-ul www.edu.ro şi www.rocnee.eu în data de 08.03.2017
publicată în baza Notei nr. 476/09.03.2017,
aprobată de conducerea Ministerului Educației Naționale

Al patrulea paragraf din anunțul inițial, și anume:
„Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu unul sau
cu mai multe proiecte pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de
studiu, filieră, profil, specializare, iar depunerea ofertelor se face pe platforma din cadrul
Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).”

se înlocuiește cu prevederile următorului paragraf:
„Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu un
singur proiect de manual școlar pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o
clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare (o singură ofertă pe lot), iar depunerea
ofertelor se face pe platforma din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).”

În atașamentul prezentei erate se regăsește anunțul republicat în noua sa formă.

Director General,
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Nr. 476/09.03.2017

Aprob,
Pavel NĂSTASE
Ministru

Avizat,
Gabriel Liviu ISPAS
Secretar de stat
NOTĂ
privind aprobarea publicării unei ERATE
la anunţul privind licitația în vederea achiziționării manualelor școlare
pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018
publicat pe site-ul www.edu.ro şi www.rocnee.eu în data de 08.03.2017
Având în vedere:
- prevederile HG Nr. 395/2016, art. 58 alin. (1): „Autoritatea Contractantă aplică procedura
de licitație deschisă prin mijloace electronice, completând în SEAP anunțul de participare
prevăzut la art. 142 din Lege, situație în care numai operatorii economici înregistrați în
SEAP pot depune ofertă”,
- prevederile HG Nr. 395/2016, art. 60 alin. (2): „Valoarea totală a propunerii financiare se
criptează în SEAP”,
- răspunsul echipei SEAP din 09.03.2017 ora 10:11 prin care se comunică echipei CNEE
faptul că „în cadrul unei proceduri de atribuire care se desfăşoară online nu este posibilă
depunerea unor oferte alternative din partea operatorilor economici şi, ulterior, evaluarea
acestora din partea autorităţii contractante care a organizat procedura” deoarece „Acest
aspect presupune din partea operatorilor economici criptarea mai multor oferte de preț”, iar
“în momentul de față, SEAP permite depunerea, criptarea și salvarea unei singure oferte
financiare”
vă rugăm să aprobați publicarea unei ERATE la anunţul privind licitaţia în vederea
achiziţionării manualelor şcolare, prin care se înlocuiește al patrulea paragraf din anunțul
original cu prevederile paragrafului următor:
„Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu un
singur proiect de manual școlar pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o
clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare (o singură ofertă pe lot), iar depunerea
ofertelor se face pe platforma din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).”
În urma aprobării prezentei Note, anunțul va fi republicat și în noua sa formă.
Director General
Marian ŞUŢĂ
Întocmit,
Alina Bianca DRĂGĂN – Consilier achiziţii
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