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kapcsolatos

Modificări legislative propuse la Legea 98/2016 privind achizițiile publice
Text inițial
Propunere modificare
Justificare
Introducerea unui nou articol:
- după art. 174 din Legea 98/2016
referitor la înlocuirea o singură dată
a subcontractantului care se
încadrează la criteriile de excludere
prevăzute la art. 164, 165, 167 din
lege.
SAU
- după art. 183 din Legea 98/2016
referitor la înlocuirea o singură dată
a terțului susținător care se
încadrează la criterii de excludere
prevăzute la art. 164, 165, 167 din
lege.

Cuprinsul noului articol:
În cazul participării în asociere la o procedură
de atribuire și a depunerii unei oferte, membrii
asocierii respective au calitatea de ofertanți și
prin urmare vor depune fiecare dintre aceștia
câte un DUAE aferent. Autoritatea contractanta
are obligația excluderii doar a operatorului
economic (membru al asocierii) care s-a făcut
vinovat de fals în declarații la nivel de DUAE. În
ceea ce privește excluderea din procedura al
membrilor asocierii care nu se află în culpă,
autoritatea contractantă va verifica dacă
asociații rămași în asociere au capacitatea de a
demonstra în mod corespunzător îndeplinirea
integrală a tuturor criteriilor de calificare, fără
a intervenii orice fel de modificări ale
conținutului propunerii tehnice și a celei
financiare iar criteriile de calificare sau alte
cerințe specifice solicitate in cadrul
documentației de atribuire pot fi îndeplinite de
membrii care nu se află în culpă.

În legislația privind achizițiile
publice nu se face nici o referire la
modalitatea de respingere
membrilor unei care se află în
culpă.

Legea 98/2016
art. 214
(3) Autoritatea contractantă
întocmeşte raportul procedurii întrun termen care să nu depăşească:
a) 60 de zile lucrătoare, pentru
procedurile prevăzute la art. 68 alin.
(1) lit. a), b), e) şi g), de la datalimită de depunere a ofertelor/
ofertelor iniţiale/ proiectelor;
b) 20 de zile lucrătoare, pentru
procedurile prevăzute la art. 68 alin.
(1) lit. f) şi i), de la data-limită de
depunere a ofertelor;
c) 100 de zile lucrătoare, pentru
procedurile prevăzute la art. 68 alin.
(1) lit. c) şi d), de la data-limită de
depunere a ofertelor.

Legea 98/2016
art. 214
(3) Autoritatea contractantă întocmeşte
raportul procedurii într-un termen care să nu
depăşească:
a) 60 de zile lucrătoare, pentru procedurile
prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) şi g),
de la data-limită de depunere a ofertelor/
ofertelor iniţiale/ proiectelor;
b) 30 de zile lucrătoare, pentru procedurile
prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) şi i), de la
data-limită de depunere a ofertelor;
c) 100 de zile lucrătoare, pentru procedurile
prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) şi d), de la
data-limită de depunere a ofertelor.

În cadrul procedurilor simplificate
unde există 10 ofertanți, fiecare
cu câte 2-3 subcontractanți,
considerăm că termenul de
evaluare de 20 de zile lucrătoare
nu este suficient pentru
finalizarea procesului de evaluare.

Legea 98/2016
ART. 57
(1) Fără a aduce atingere
celorlalte prevederi ale prezentei
legi sau dispoziţiilor legale privind
liberul acces la informaţiile de
interes public ori ale altor acte
normative care reglementează
activitatea autorităţii contractante,
autoritatea contractantă are
obligaţia de a nu dezvălui
informaţiile din propunerea tehnică,
elementele din propunerea
financiară şi/sau
fundamentări/justificări de
preţ/cost transmise de operatorii
economici indicate şi dovedite de
aceştia ca fiind confidenţiale
întrucât sunt: date cu caracter
personal, secrete tehnice sau
comerciale sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuală.
Caracterul confidenţial se aplică

Referitor la partea din art. 57 potrivit căreia
operatorii economici indică și trebuie să
dovedească ca fiind confidenţiale anumite părți
din ofertă, propunem elaborarea unei
Instrucțiuni pentru delimitarea clară a dovezilor
ce trebuie furnizate sau prezentate de
operatorii economici în acest sens.

Din legislația actuală în vigoare nu
reiese clar ce fel de dovezi pot fi
acceptate de comisia de evaluare,
pentru a putea accepta
confidențialitatea părților din
ofertă indicate ca fiind
confidențiale.

doar asupra datelor/informaţiilor
indicate şi dovedite ca fiind date cu
caracter personal, secrete tehnice
sau comerciale sau sunt protejate de
un drept de proprietate intelectuală.
Definiţii
ART. 3
(1) În sensul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
- w) furnizor - entitatea care pune la
dispoziţia unui contractant produse,
inclusiv servicii de instalare sau
amplasare a acestora, dacă este
cazul, ori care prestează servicii
către acesta, care nu are calitatea
de subcontractant;
- yy) subcontractant - orice operator
economic care nu este parte a unui
contract de achiziţie publică şi care
execută şi/sau furnizează anumite
părţi ori elemente ale lucrărilor sau
ale construcţiei ori îndeplinesc
activităţi care fac parte din obiectul
contractului de achiziţie publică,
răspunzând în faţa contractantului
de organizarea şi derularea tuturor
etapelor necesare în acest scop;

Conținutul propus pentru litera yy):
„subcontractant - orice operator economic care
nu este parte a unui contract de achiziţie
publică şi care execută şi/sau furnizează
anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale
construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac
parte din obiectul contractului de achiziţie
publică, răspunzând în faţa contractantului de
organizarea şi derularea tuturor etapelor
necesare în acest scop;
în situația în care serviciul prestat reprezintă o
componentă a obiectului contractului, atunci
verificatorul tehnic al proiectului va fi declarat
ca subcontractant
- în cazul în care o componentă a obiectului
contractului nu poate fi îndeplinit de ofertant,
această activitate va fi efectuată în mod
obligatoriu de un subcontractant (nu de un
simplu furnizor), având în vedere faptul că
întregul obiect al contractului trebuie îndeplinit
de operatori economici care trebuie să
îndeplinească fiecare criteriu de participare și
selecție.

Definiție mai clară, eventual
instrucțiuni, pentru o delimitare
mai clară dintre furnizor și
subcontractant. Nu este
reglementată modul cum se
stabilește dacă o activitate din
cadrul contractului este furnizare
sau trebuie subcontractată.

Modificări legislative propuse la Hotărârea Nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Text inițial
Propunere modificare
Justificare
Hg 395/2016
art. 132
(3) În condiţiile art. 215 alin. (4) din
Lege, comisia de evaluare solicită
clarificări, în termen de o zi
lucrătoare de la data-limită de
depunere a ofertelor, privind
eventualele neconcordanţe
referitoare la îndeplinirea condiţiilor
de formă ale garanţiei de
participare, precum şi la cuantumul
sau valabilitatea acesteia, acordând
ofertantului un termen de 3 zile
pentru a răspunde la solicitarea de
clarificare, sub sancţiunea
respingerii ofertei ca inacceptabilă.

Hg 395/2016
art. 132
(3) În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege,
comisia de evaluare solicită clarificări, în
termen de trei zile lucrătoare de la data-limită
de depunere a ofertelor, privind eventualele
neconcordanţe referitoare la îndeplinirea
condiţiilor de formă ale garanţiei de
participare, precum şi la cuantumul sau
valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un
termen de 3 zile pentru a răspunde la
solicitarea de clarificare, sub sancţiunea
respingerii ofertei ca inacceptabilă.

În cazul procedurilor de atribuire
pe mai multe loturi (ex. 30 loturi)
cu mai mulți participați la un lot,
considerăm că timpul de o zi
lucrătoare pentru verificarea
garanțiilor de participare este
foarte scurt, fiind imposibilă
întocmirea eventualelor solicitări
de clarificare referitoare la
garanția de participare, respectiv
la cuantumul garanției de
participare.

Hg 395/2016
Introducerea unui nou articol după
art. 13
Prin excepţie de la art. 12 alin.
(1), în cazul în care autoritatea
contractantă implementează
proiecte finanţate din fonduri
nerambursabile şi/sau proiecte de
cercetare-dezvoltare, are obligaţia
de a elabora distinct pentru fiecare
proiect în parte un program al
achiziţiilor publice aferent
proiectului respectiv, după semnarea
contractului de
finanţare/cofinanţare aferent.

Conținutul noului articol:

În legislația privind achizițiile
publice nu se face nici o referire la
modalitatea de stabilire a valorii
estimate și procedura aplicată
pentru achiziția fiecărui
produs/serviciu/ lucrare ce
urmează a se derula în cadrul unui
proiect.

Stabilirea valorii estimate și procedura aplicată
pentru achiziția fiecărui produs/serviciu/
lucrare se va face raportat întreaga perioadă de
implementare a proiectului.

