
Copiii primesc lapte si corn la scoala
intarzierea in judetul Sibiu a acestui program a fost generata de o licitatie lansata gresit. Cei peste 40 de
mii de elevi din judetul Sibiu primesc de ieri lapte si corn, dupa o perioada de doua saptamani in care nu
au primit aceste gustari, din cauza unor probleme legate de licitatii.
  
  Consiliul Judetean Sibiu a lansat initial o licitatie pentru lapte si corn impreuna, adica aceeasi firma sa
aduca si laptele si cornul de-odata, cu acelasi transport, numai ca legea cerea ca licitatia sa se faca
separat, motiv pentru care prima licitatie a fost contestata.
  
  in acest moment este in derulare o alta licitatie, insa pana la finalizarea ei, ca sa nu ramana copiii fara
lapte si corn timp prea indelungat, Consiliul Judetean a facut o achizitie pentru un interval de cateva
saptamani, in limita a 15.000 de euro.
  
  De ieri, laptele si cornul ajunge in `coli, primul adus de firma Albalact, singura care a participat la
licitatia pentru lapte, iar cornul de firma Gtpd din Targu Jiu va aduce cornul. Aceste doua firme vor
distribui laptele si cornul doar un interval limitat de timp, pana ce se va finaliza licitatia mare pentru
distributia acestora pe tot restul anului scolar.
  
  Ofertele pentru corn au fost deschise astazi si s-au inscris trei firme din Sibiu, Targu Jiu si Cluj, iar
maine va avea loc deschiderea ofertelor pentru corn, a explicat ieri, loan Banciu, vicepresedintele
Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Desfasurarea unei licitatii pentru achizitii mai mari de 15.000 de euro presupune respectarea unor
termene legale, perioade de contestatii etc., care fac ca aceste proceduri sa fie de durata mare.
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