Procesul de achiziție publică.
Etape și proceduri de achiziție.
Partea II
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EXAMINAREA, EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

 Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se realizează fără
participarea ofertanților sau reprezentanților acestora, la sediul
autorității contractante;
 Calificarea participanţilor la procedurile de achiziţie se va efectua
în conformitate cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire;
 Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor va avea loc în
termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire;
 Vor fi solicitate de la ofertant prezentarea documentelor doveditoare
în cazul în care apar incertitudini cu privire la situația personală a
acestuia, poate fi solicitată cooperarea și informații suplimentare de la
autoritățile competente, inclusiv din străinătate;
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EXAMINAREA, EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

 Pot fi solicitate explicații, clarificări asupra ofertelor, reconfirmarea
anumitor elemente ale ofertei sau ale angajamentelor asumate în cadrul
acesteia;
 Se va acorda un termen rezonabil pentru prezentarea răspunsurilor,
în funcție de complexitatea solicitării;
 Informațiile suplimentare prezentate nu trebuie să conducă la
modificarea ofertelor, modificări care ar determina distorsionarea
concurenței sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalți
ofertanți;
 Pot fi corectate doar greșelile aritmetice depistate în timpul
examinării ofertei, cu acordul operatorului economic;
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EXAMINAREA, EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

 Oferta se va considera conformă dacă aceasta conţine abateri
neînsemnate de la prevederile documentației de atribuire, erori sau
omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei;
 Decizia – vot deschis cu simpla majoritate de voturi;
 Evaluarea ofertelor se finalizează prin întocmirea procesului-verbal
de evaluare consemnat de către toți membrii grupului de lucru;
 Opiniile separate se consemnează în procesul-verbal cu indicarea
motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată;
 Informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor nu
va fi divulgată ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în
aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.
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SITUAȚII DE EXCLUDERE DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura de
atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat
care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
 În ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii
sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru
spălare de bani.
 A fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărîrea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
 Se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii
judecătoreşti;
 Este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici;
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SITUAȚII DE EXCLUDERE DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI
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SITUAȚII DE EXCLUDERE DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

 Două sau mai multe oferte individuale / comune;
 O ofertă individuală, o ofertă comună;
 Oferta individuală/comună + subcontractant în cadrul altei oferte;
 Candidatul, ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul este
implicat în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
 Candidatul, ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul a participat
la întocmirea documentației de atribuire, în cazul în care implicarea
este de natură să distorsioneze concurența;
 Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
 A prezentat informaţii false sau nu a prezentat informaţiile
solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
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SITUAȚII DE EXCLUDERE DIN PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

 Oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire;
 Nu a fost acceptată de către ofertant corectarea unei greşeli aritmetice;
 Oferta financiară nu are un preţ fixat;
 Oferta este anormal de scăzută potrivit art. 66/ L.131 din 03.07.2015;
 Oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri
care sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

 Neprezentarea în termen a clarificărilor solicitate de către grupul de
lucru sau explicațiile prezentate nu sunt concludente sau nu sunt
susținute de documentele justificative solicitate.
 Prin clarificările prezentate, este modificat conţinutul ofertei .
 S-a constatat comiterea unor acte de corupere.
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OFERTA ANORMAL DE SCAZUTĂ (ART. 66)

 Oferta anormal de scăzută poate fi oferta cu un preţ semnificativ mai
scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în raport cu
valoarea estimată de autoritatea contractantă în situația în care
ofertantul nu reuşeşte să demonstreze accesul său la o tehnologie
specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care i-ar permite să
ofere un asemenea preţ scăzut al ofertei.
 În cazul achizițiilor publice de lucrări, oferta este considerată
anormal de scăzută dacă preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din
valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
 Înainte de a lua o decizie de respingere, autoritatea contractantă este
obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a
preţului anormal de scăzut și să solicite în scris, detalii şi precizări pe
care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi să verifice
răspunsurile.
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SELECTAREA OFERTEI CÎȘTIGĂTOARE ȘI ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

 La determinarea ofertei cîştigătoare, autoritatea contractantă evaluează
şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în
documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în
documentația de atribuire;
 În cazul în care criteriul pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnicoeconomic”, iar grupul de lucru a acordat acelaşi punctaj pentru două
sau mai multe oferte, va fi selectată oferta cu cel mai mic preţ;
 Oferta care a fost stabilită cîştigătoare nu poate fi modificată.
Preţurile unitare din ofertă sînt ferme şi nu pot fi schimbate pe toată
durata execuţiei contractului;
 Contractele de achiziții se înregistrează în una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanţelor dacă gestionarea surselor financiare
se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
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ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
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ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ART. 67)

Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, va anula procedura de
atribuire a contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie
înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării
procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei
și numărul de ofertanţi/candidaţi este mai mic decît numărul minim
prevăzut pentru fiecare procedură;
b) niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare
prevăzute în documentaţia de atribuire;
c) în cazul achiziţiilor publice de lucrări, valoarea totală a fiecărei
oferte este:
– mai mare cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor,
calculată în conformitate cu prevederile legislației;
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ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ART. 67)

– mai mică cu cel puțin 15% decît valoarea estimată a lucrărilor,
calculată în conformitate cu prevederile legislației, cu condiția că
ofertanții nu au fost în măsură să prezinte justificări relevante în
conformitate cu art. 66 alin. (4) și (5)/ L.131;

d) au fost depuse numai oferte necorespunzătoare, care:
– sînt prezentate după data-limită de depunere a ofertelor;
– nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele
cuprinse în documentaţia de atribuire;
– conţin, în propunerea financiară, preţuri care nu sînt un rezultat al
liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;
– conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care
sînt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
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ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ART. 67)

– depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform
prezentei legi;
– au o valoare ce depăşeşte pragul prevăzut de prezenta lege pentru
procedura de achiziţie publică desfăşurată;
– prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea
fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice;
e) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin
hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti;
f) ofertele depuse, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate
din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau
financiare;
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ANULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ART. 67)

g) existenţa unor abateri grave de la prevederile legislative afectează
procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului.
Prin abateri grave de la prevederile legislative se înţelege faptul că:
– nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparenţa
şi comunicarea, reglementate de prezenta lege; sau
– pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de
atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se
află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să
conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 6/L.131.
 Notă! În cazul achizițiilor publice de lucrări, procedura de achiziție va
fi anulată dacă ofertanţii clasaţi pe locul unu şi doi refuză încheierea
contractului (H.G. 669/27.05.16).
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RAPORTAREA REZULTATELR PROCEDURII DE ACHIZIȚIE (ART. 73)

 Darea de seamă (conform modelului aprobat) este prezentată
Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii
contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de
achiziţie publică.
 Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un
document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi
limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu
privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie
2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste
informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin
aspecte confidenţiale ale ofertelor.
 Agenția Achiziții Publice procesează informațiile din dările de seamă
prezentate pe e-mail sau prin SIA “RSAP” și plasează datele cu privire
la contractele atribuite pe pagina web.
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EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

 Părțile trebuie să-și îndeplinească, cu bună-credință, obligațiile
asumate din punct de vedere cantitativ, calitativ, în termenul și
bugetul stabilit;
 Grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de
achiziţie publică în conformitate cu specificațiile contractului de
achiziție, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi
anual;
 Rapoartele respective, vor include în mod obligatoriu informaţii cu
privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele
neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu
privire la calitatea executării contractului etc;
 Vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa
acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează
sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
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EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

Un act adiţional sau un contract încheiat în urma aplicării unei
proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de
participare (conform prevederilor art. 54/L.131), pot fi folosite ca
instrumente în situaţia în care, pe parcursul implementării unui contract
de achiziție, apare necesitatea modificării unor clauze contractuale,
dacă se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile:
 Există acordul tuturor părţilor contractante;
 Modificările nu contravin prevederilor legale în vigoare.
Exemple de situații cînd se modifică clauzele contractuale:
• Schimbarea denumirii părților sau datelor de identificare ale acestora;
• Prelungirea duratei contractului;
• Micșorarea cantității de bunuri sau exluderea unor lucrări sau servicii
în cazuri temeinic justificate;
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EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

• Majorarea justificată a cantității de bunuri potrivit pct. 35-36/H.G.
667/27.05.2017 (max. 15% din valoarea bunurilor contractate iniţial
sau a soldului rămas după micşorarea anterioară a valorii bunurilor
contractate);
• Aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui
anunţ de participare pentru lucrări/servicii suplimentare care nu sînt
prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care
au devenit necesare ca urmare situaţiilor imprevizibile, cu condiţia
atribuirii contractului operatorului economic care efectuează
lucrările/serviciile respective (aplicată numai în decurs de 3 ani de la
încheierea contractului iniţial, iar valoarea cumulată a contractelor
atribuite pentru lucrări/servicii suplimentare va fi max. 15% din
valoarea contractului inițial).
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EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

Principalele probleme ce pot interveni în etapa de implementare a
unui contract de achiziții publice sunt:
• Întîrzieri/refuzuri în furnizarea bunurilor/serviciilor sau finalizarea
lucrărilor;
• Creșterea costurilor;
• Nerespectarea standardelor de calitate;
• Nerespectarea (parțială sau totală) a cerințelor caietului de sarcini și a
prevederilor contractuale;
• Abatere de la obiectivele contractului;
• Apariția situațiilor imprevizibile care împiedică finalizarea cu succes a
contractului de achiziție, etc.
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SANCȚIONAREA OPERATORULUI ECONOMIC

 Notă! Autoritatea contractantă este entitatea responsabilă de
monitorizarea conformă a contractelor de achiziții publice și respectiv,
de întreprinderea acțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare, în
cazurile de executare neconformă a contractelor de achiziții publice.
 Vor fi identificate acțiunile pentru rezolvarea problemelor apărute;
 Notificarea pretențiilor contractantului, precizînd obligațiile care nu
au fost respectate;
 Aplicarea penalităților;
 Reținerea garanției de bună execuție;
 Rezelierea contractului de achiziție;
 Includerea operatorului economic în Lista de interdicție;
 Sesizarea organelor de drept competente.
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LISTA DE INTERDICȚIE A OPERATORILOR ECONOMICI

Temeiurile pentru care un operator economic poate fi înscris în Listă
sînt următoarele:
1) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată prin care a fost
reziliat contractul de achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic a
clauzelor contractuale;
2) operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale,
livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din proprie
iniţiativă, altele decît cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor,
serviciilor şi lucrărilor este mai joasă decît cea stipulată în contract şi
în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie;
3) prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziţie
publică. Pentru aplicarea prezentului punct, survenirea prejudiciului sau
afectării activităţii nu reprezintă o condiţie obligatorie;
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LISTA DE INTERDICȚIE A OPERATORILOR ECONOMICI (H.G. 1418/28.12.16)

4) există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul
de control care demonstrează faptul că operatorii economici au
participat la procedura de achiziţie cu oferte trucate, au participat ca
membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de
achiziţie publică cu mai multe oferte sau au creat o concurenţă neloială
între participanţi.
 Solicitarea se va depune în termen de 60 zile de la apariția temeiurilor
de includere în Listă;
 Întocmirea conformă a solicitării și atașarea tuturor documentelor
confirmative;
 Operatorul economic înscris în Listă sau care are cel puțin un
fondator care este sau a fost fondator al unui operator înscris în listă
nu are dreptul de a participa la procedurile de achiziții publice pentru o
perioadă de 3 ani.
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CONTROLUL EX-POST

Agenția Achiziții Publice efectuează controlul ex-post privind
aplicarea de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi
procedurale în domeniul achiziţiilor publice;
 Procedurile supuse controlului sunt selectate în baza indicatorilor de
risc identificați în cadrul monitorizării procedurilor de achiziții, precum
și în baza sesizărilor transmise de ANSC sau alte instituții publice;
 Agenția constată săvîrşirea contravenţiilor, încheie procese-verbale cu
privire la contravenţii şi aplică, după caz, sancţiuni în conformitate cu
art. 327¹ al Codului Contravenţional al Republicii Moldova;
 Constatările făcute în cadrul controlului ex-post sunt transmise
instituțiilor, structurilor sau organelor de control ale statului cu
atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri, în cazurile în
care sancţionarea sau corectarea abaterilor ţine de competenţa
instituţiilor respective.
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