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3 SCOP
3.1. Scopul prezentei proceduri operaţionale este de a stabili un mod unitar de
lucru la nivelul CSMB, privitor la achiziţia de servicii sociale şi alte servicii
specifice prevăzute în anexa 2 la Legea 98/2016privind achiziţiile publice
4. DOMENIU
4.1. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică întregului personalul CSMB.
5. DOCUMENTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
a) Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
b) Hotărârea Guvernului 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.
6. DEFINIŢII SI ABREVIERI
6.1. Definiţii
a)autoritate contractantă - instituţie publică centrală care are calitatea de
ordonator de credite şi care are competenţe în domeniul achiziţiilor publice:
Centrul Cultural Mihai Eminescu
b)acceptarea ofertei câştigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de
atribuire prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja
juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui
ofertă a fost desemnată câştigătoare
c) oferta -actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se
angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta
cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică;
d)contract de achiziţie publică - contractul, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi
contractante, pe de o parte, şi unul ori mai mulţi operatori economici, pe de altă
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parte, având ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.
2 la Legea 98/2016
e) operator economic - oricare prestator de servicii, persoana fizică/juridică, de
drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul
care oferă în mod licit pe piaţă astfel de servicii;
f) propunere financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la
preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii
cerinţelor solicitate prin referatul de necesitate si /sau caietul de sarcini;
g)propunere tehnică - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din referatul de
necesitate si /sau caietul de sarcini;
h)«scris» sau «în scris» - orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite,
reproduse şi apoi comunicate. Acest ansamblu poate include şi informaţii
transmise
şi
stocate prin mijloace electronice;
i)zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt
zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei
ore
a
primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui
termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.
j) anunţ - anunţ publicat în SEAP -secţiunea -anunţuri publicitare.
6.2. Abrevieri
CSMB – Centrul pentru Seniori al Municipiului București
CAP – Compartimentul Achiziții Publice;
CFP – Control Financiar Preventiv;
TVA - Taxa pe valoarea adăugată.
SEAP-Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
7. DESCRIEREA PROCEDURII
7.1.Generalităţi
(1) Prezenta procedură stabileşte algoritmul de lucru, pornind de la solicitarea de
achiziţie publică de servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în anexa 2
la Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, necesare rezolvării sarcinilor de
serviciu, documentele justificative utilizate, derularea procedurii pentru achiziţia
serviciilor, atribuirea contractului de achiziţie publică.
(2) Prezenta procedură proprie reglementează situaţiile în care încheierea
contractelor de achiziţie publică, care au ca obiect prestarea de servicii din
categoria celor incluse în anexa nr. 2, se realizează în baza prevederilor art. 68
alin. (2), lit. b) din Legea 98/2016;
(3) Atunci când atribuie contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru şi
organizează concursuri de soluţii care privesc achiziţii publice ce au ca obiect
servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică
decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Lege,
autorităţile contractante pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire
cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege". Principiile
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prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea 98/2016 sunt: nediscriminarea; tratamentul
egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea; asumarea
răspunderii.
(4) Aplicarea prezentelor norme procedurale interne se va face prin promovarea
nediscriminării, transparenţei şi tratamentului egal între operatorii economici care
participă la atribuirea contractului.
(5) Pe parcursul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, se vor lua toate
măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine
existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. In
cazul în care se constată apariţia unor astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea
efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se potrivit
competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare,
anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii
de atribuire sau ale activităţilor care au legătura cu acestea.
(6) Prezenta procedura proprie asigură cadrul organizatoric şi metodologia
unitară privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru încheierea
contractelor de achiziţie publică, care au ca obiect prestarea de servicii din
categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
criteriile de natură economică şi tehnică care vor sta la baza atribuirii acestor
contracte, prin utilizarea sistemului concurenţial.
(7) In cazul în care valoarea contractului de achiziţie publică care are ca obiect
servicii din categoria celor incluse în anexa 2 la Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c din lege,
CSMB va aplica dispoziţiile art. 111 -112 din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice.
(8) Premergător iniţierii procedurii pentru atribuirea contractelor care au ca
obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea
98/2016, structurile de specialitate abilitate din cadrul CSMB vor elabora şi
supune aprobării următoarele documente:
a) Referat de necesitate întocmit potrivit art. 2 alin. 5 din H.G. 395/2016.
b) Caietul de Sarcini - atunci când complexitatea achiziţiei o impune, de la
caz la caz.
7.2. Mod de lucru
I. Achizitiile care au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse
în Anexa nr. 2 la Legea 98/2016 a caror valoare se situeaza intre 135.060 si
3.376.500 lei
A. Operațiuni inițiale:
(1) Se va intocmi Nota privind justificarea realizarii offline a achizitiei (model
Anexa 1)
(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o selecţie de oferte la care orice
operator interesat are dreptul de a depune oferta. Aceasta presupune:
a) publicarea pe pagina proprie de web a instituției sau in SEAP a unui anunţ
publicitar privind organizarea unei selectiei de oferte pentru achiziţia publică de
servicii sociale si alte servicii specifice;
b)publicarea pe site-ul propriu sau în SEAP a documentaţiei de atribuire, care va
cuprinde: caietul de sarcini, formulare si modele de documente, proiect de
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contract;
c) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la întrebările formulate dc către
operatorii economici interesaţi, în vederea clarificării unor elemente cuprinse în
documentaţia de atribuire;
d)primirea şi înregistrarea pachetelor (coletelor) sigilate, care conţin ofertele şi
documentele însoţitoare;
e) deschiderea ofertelor;
f) evaluarea ofertelor în funcţie de cerinţele si criteriile stabilite în documentaţia
de atribuire;
g) stabilirea rezultatelor selecţiei de oferte;
h) comunicarea către toţi ofertanţii a rezultatului selectiei de oferte privind
achiziţie publică;
i) încheierea contractului de achiziţie publică.
B. Reguli de desfășurare a selecției de oferte. Transparenţă şi publicitate.
Anunţul pubilicitar
Procedura se iniţiază prin publicarea pe pagina proprie de web: www.cs-mb.ro sau
în SEAP a unui anunţ publicitar.
(1) Anunţul publicitar conţine următoarele informaţii:
a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii
contractante;
b) tipul de contract şi, dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat
un acord-cadru;
c)denumirea
produselor/serviciilor/lucrărilor
care
urmează
să
fie
furnizate/prestate/executate şi codul/codurile CPV;
d) valoarea estimată;
e) cantitatea de produse care trebuie furnizată, dacă este
cazul;
f) sursa de finanţare;
g) termenul-limită de primire a ofertelor;
h) adresa la care se transmit ofertele;
i) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;
j) perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă;
l) criteriul de atribuire a contractului de achiziţiepublică/acordului-cadru.
C. Depunerea ofertelor
(l)Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul
publicitar data limită pentru depunerea ofertelor.
(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere a
ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici
interesaţi să beneficieze de un interval de timp suficient pentru elaborarea
ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt
solicitate prin documentele achiziţiei.
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(3)Perioada minimă între data transmiterii anunţului de participare şi data-limită de
depunere a ofertelor este de cel puţin 4 zile.
(4)Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anunţ de tip
erată pe site-ul propriu (www.cs-mb.ro) perioada stabilită conform alin. (3) în cazul în
care răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentaţia de atribuire.
D. Participarea la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie
public
(1) Autorităţile contractante au obligaţia să acorde operatorilor economici un
tratament egal şi nediscriminatoriu şi să acţioneze într-o manieră transparentă şi
proporţională.
(2)Autorităţile contractante nu vor concepe sau structura achiziţiile ori elemente ale
acestora cu scopul exceptării acestora de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi ori al
restrângerii artificiale a concurenţei
(3) în sensul alin. (2), se consideră că există o restrângere artificială a concurenţei în
cazul în care achiziţia ori elemente ale acesteia sunt concepute sau structurate cu
scopul de a favoriza ori dezavantaja în mod nejustificat anumiţi operatori economici.
(4) Orice operator economic are dreptul de a depune oferta, în condiţiile prezentelor
norme procedurale interne, la selecţia de oferte.
E. Reguli de evitare a conflictului de interese
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia
de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de
conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării
tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.
F. Criterii de calificare şi selecţie
(1) Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie,
aceasta poate solicita doar cerinţe privind:
a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a. paragraful 2
din Lege;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 173 din
Lege;
c) experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a) şi b) din Lege. (2) Operatorul
economic poate să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi pentru maximum 50% din
cerinţa ce a fost stabilită în conformitate cu alin. (1), lit. c).
G. Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică
(l)Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul publicitar criteriul de
atribuire a contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe
toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.
(2)Criteriul de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au ca obiect prestarea de
servicii sociale si alte servicii specifice cu valoarea estimata fara TVA mai mica decât
cea prevăzuta la art. 7 alin. (1), lit. d) din Lege, este "preţul cel mai scăzut".
(3)Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor
prezentate în cadrul ofertelor tehnice admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente
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care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici
participanţi la procedura de atribuire.
(4)Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor
respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel
mai scăzut.
(5) In cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
H. Stabilirea garanţiei de participare
(l) Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a
ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui
comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în
procedura de atribuire.
(2)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei
de participare.
(3)Daca se solicita constituirea garanţiei de participare, prevederile art. 35-38 din H.G.
nr. 395/2016 se aplica in mod corespunzător.
I. Garanţiei de bună execuţie
(1)Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul
asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada
convenită a contractului de achiziţie public
(2)Daca se solicita constituirea garanţiei de de bună execuţie, prevederile art. 39-42
din H.G. nr. 395/2016 se aplica in mod corespunzător.
J.Documentaţia de atribuire
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei de
atribuire.
(2)Documentaţia de atribuire este alcătuită din următoarele:
a)Fisa de date a achiziţiei;
b) Caietul de sarcini;
c) Formulare;
d) Proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii; .
(3)Documentaţia de atribuire conţine orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii
necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi
explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
(4)Autoritatea contractantă va publica pe site-ul propriu www.cs-mb.ro, în format
electronic, întreaga documentaţie de atribuire.
K. Dreptul de a solicita c l a r i f i c ă r i
(l) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind
documentaţia de atribuire.
(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fară
ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care
nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile de la primirea unei astfel de solicitări din
partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 4 zile
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înainte de data-limită stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul in care, urgenta
impune, termenele de mai sus se pot reduce la maxim 12 ore.
(3)Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de
clarificări cu cel puţin trei zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
(4) In cazul in care, urgenta impune, termenele de mai sus se pot reduce la maxim 12
ore.
(5) In cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp
util, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare.
(6)Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica pe site-ul propriu www.cs-mb.ro
răspunsurile însoţite de întrebările aferente fără a dezvălui identitatea solicitanţilor.
(7)Autoritatea contractantă are dreptul de a publica clarificări la documentaţia de
atribuire si din proprie iniţiativă, dacă acest fapt nu afectează participarea la procedura
de selecţie de oferte.
(8)Orice astfel de clarificare trebuie publicată de către autoritatea contractantă pe
site-ul propriu.
(9)Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi prin publicarea unei anunţ de tip
erată pe site-ul propriu perioada stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care
răspunsul la solicitările de clarificări modifică documentaţia de atribuire.
L. Elaborarea si prezentarea ofertei
(1) Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire şi indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea
tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei aplicabile.
(2)Propunerea tehnică se elaborează în concordanţă cu cerinţele cuprinse în caietul de
sarcini în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare evaluării
tehnice şi trebuie să fie semnată şi ştampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere,
de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
(3)Propunerea financiară se elaborează în aşa fel încât să asigure furnizarea tuturor
informaţiilor necesare evaluării financiare.Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din
punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către
autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată şi ştampilată pe fiecare pagină, pe
propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de
acesta.
(4)Prestatorul are obligaţia de a depune oferta în forma stabilită în documentaţia de
atribuire, la adresa şi până la data şi ora-limită pentru depunere, stabilite în anunţul
publicitar, şi îşi asumă riscurile netransmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
(5)Oferta care este depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită
de către aceasta sau după expirarea datei-limită pentru depunere va fi respinsa.
(6)Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă, cu obligaţia ca aceasta să nu se
abată de la cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire.
(7)Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra
conţinutului ofertelor pana la evaluarea finala a acestora.
M. Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei
(1) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta numai înainte de
data-limită stabilită pentru depunerea ofertei.
(2) Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea
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datei-limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
(3) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de
valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.
(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe
excepţionale, înainte dc expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea
acestei perioade.
(5) Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este de acord
sau nu cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
(6) In cazul în care ofertantul nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate
a ofertei, se consideră că şi-a retras oferta.
N. Comisia de evaluare
(l)Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor
de achiziţie publică, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se
constituie într-o comisie de evaluare.
(2)In sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte
membri aparţinând compartimentelor autorităţii contractante.
(3)Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii
de atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor.
(4)In cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ofertelor necesită o expertiză
aprofundată în domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică
şi/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna,
pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care
desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către furnizorii de
servicii auxiliare achiziţiei.
(5)Prevederile art. 126-131 din H.G. nr. 395/2016 se aplica in mod corespunzător
O. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi în locul
indicate în anunţul de participare.
(2) In cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor nu este permisă respingerea vreunei
oferte, cu excepţia celor pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii garanţiei
de participare, daca a fost solicitata.
(3) Oferta depusă după data şi ora-limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă
decât cea precizată în anunţul de participare se returnează fară a fi deschisă
operatorului economic care a depus-o.
(4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii
comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă,
în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale
constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte,
consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în
parte.
(5) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după
caz. cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de către comisia de evaluare în cadrul
unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.
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(6) In cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia
îndeplinirii unor criterii de calificare comisia de evaluare are obligaţia verificării
modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte.
(7) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare oferta atât din
punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat şi din punct de vedere al aspectelor
financiare pe care le implica.
(8) Propunerea tehnica trebuie sa corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de
sarcini.
(9) Propunerea financiară trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv.
(10)Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi
perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul-limită neputând fi
stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fară a fi precizată o oră anume în cadrul
acestuia.
(11)Comisia de evaluare, înainte de a lua o decizie de respingere a candidaturii/ofertei
în baza art. 34 alin. (2), lit. h), solicită clarificări şi, după caz, completări ale
documentelor prezentate iniţial de ofertant/subcontractant/terţ susţinător cu privire la
neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1), lit. d) şi e) din Lege.
(12)Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi
complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare
pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi,
de regulă, de minimum 3 zile lucrătoare.
(13)Comunicarea transmisă în sensul alin. (1) către candidat/ofertant trebuie să fie
clară şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea
comisiei de evaluare.
(14)In cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant clarificări şi,
după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau
solicitării de participare, potrivit dispoziţiilor art. 209 din Lege, iar
candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare
clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt
concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.
(15))In cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei
de evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul propunerii tehnice sau propunerii
financiare, oferta sa va fi considerată neconformă.
(17) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (16), oferta nu va fi considerată neconformă în
măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se
încadrează în una din categoriile de mai jos:
a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a
preţului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea
clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire.
(18). Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea
tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduc Ia depunerea unei
noi oferte.
(19) O modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică
minoră a ofertei iniţiale în următoarele situaţii:
a) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni depăşeşte
1% din preţul total al ofertei;
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b) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni conduce
la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligaţii ale autorităţii
contractante în raport cu anumite praguri valorice;
c) în urma corectării respectivei abateri/omisiuni, se constată că s-ar schimba
clasamentul ofertanţilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativă în comparaţie cu oferta iniţială;
e) modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentaţia de atribuire a
exclus în mod clar posibilitatea ca ofertanţii să se abată de la cerinţele exacte ale
respectivei documentaţii, iar oferta iniţială nu a fost în conformitate cu aceste cerinţe.
(20) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (16), oferta nu va fi considerată neconformă
în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa
financiară reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu
ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii
financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin
refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informaţiilor care sunt cunoscute de
către toţi participanţii, deoarece sunt prevăzute în legislaţia aplicabilă, documentaţia
de atribuire, şi/sau în alte documente prezentate de ofertant.
(21)In cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice
oferta sa va fi considerată neconformă.
(22)In condiţiile art. 209 din Lege, comisia de evaluare are dreptul de a solicita
ofertantului corectarea viciilor de formă cu privire la oferta acestuia.
(23)In cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în
condiţiile prevăzute la alin. (21), oferta sa va fi considerată neconformă.In sensul
dispoziţiilor alin. (21), viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul
unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de
sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate
de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare,
nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi
la procedura de atribuire.
(24)Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi
neconforme.
(25) Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi
evaluării reprezintă oferte admisibile.
(26)Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele
admisibile.
(27)Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor
respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel
mai scăzut.
(28)In cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi
atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
(29)In cazul in care la selecţia de oferte se prezintă un singur ofertant, oferta acestuia
poate fi acceptata daca este admisibila.
(30)Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul procedurii de atribuire
pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit.
(31)
Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel
puţin următoarele documente/informaţii:
a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea contractului de
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achiziţie publică sau a sistemului dinamic de achiziţii;
b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a ofertanţilor;
c) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
d)denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta acestuia a
fost desemnată câştigătoare;
e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie publică
pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le subcontracteze unor terţi şi
denumirea subcontractanţi lor;
f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării
procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, daca este cazul;
g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea
procedurii de atribuire, atunci cand este cazul;
h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest
sens.
(32) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) sau orice elemente
importante din cuprinsul acestuia vor fi comunicate Comisiei Europene sau
autorităţilor şi instituţiilor publice competente, la solicitarea acestora.
P. Informarea ofertanţilor
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ofertantului declarat
câştigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care îşi manifestă
acordul de a încheia contractul de achiziţie publică/acordul-cadru.
(2) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare în termen de maximum 25
de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în cazuri temeinic
justificate, poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei de evaluare se
aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de
maximum două zile.
(3) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la
deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică sau admiterea într-un sistem
dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii
de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând
posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.

R. Forme de comunicare
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să se
trasmita
(2) sub formă de document scris.
(3) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
(4) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care
confirmă primirea.
(5) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:
a)prin poştă;
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b) prin curier,
c) prin fax;
d)prin e-mail;
e) prin oricare combinaţie a celor prevăzute la lit. a) - d).
S. Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri:
a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă
nicio ofertă admisibilă;
b) dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului
neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;
c)dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este
imposibilă încheierea contractului;
d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune
modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte
documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se
află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fară ca acestea să afecteze
principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din lege;
e) dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită
câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă
majoră sau în imposibilitatea de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe
locul 2 admisibilă.
(2) In 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 contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fară
ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia dc anulare a
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, însoţită de justificarea
anulării procedurii de atribuire, pe site-ul propriu (www.cs-mb.ro). De asemenea,
autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la
procedura dc atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea
obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul
concret care a determinat decizia de anulare.
T. Incheierea contractului de achiziţie publică
(1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică
cu ofertantul/ofertanţii a/ale cărui/căror ofertă/oferte a/au fost stabilită/stabilite ca
fiind câştigătoare de către comisia de evaluare.
(2)Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică în
perioada de valabilitate a ofertelor.
(3) Fără a fi încălcate prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a
încheia contractul de achiziţie publică după data transmiterii comunicării privind
rezultatul aplicării procedurii respective, dar nu înainte de expirarea perioadei legale
pentru depunerea eventualelor contestaţii.
U. Căi de atac. Dispoziţii generale privind utilizarea căilor de atac
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(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim printr-un act al unei autorităţi contractante sau prin nesoluţionarea în termenul
legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorităţii contractante la
emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoaşterea dreptului
pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicţională sau judiciară.
(2) Oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori economici, fără personalitate
juridică, poate formula orice cale de atac reglementată de legislaţia in vigoare.
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili termenul de depunere a
contestatiilor.
Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică ce au
ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa
nr. 2 la Lege, cu valoarea estimata fără TVA cuprinsa intre 135.060 si 3.376.500 lei
se soluţionează potrivit Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
II. Pentru achizitiile de servicii incluse in Anexa 2 care au o valoare mai mica
decat pragul valoric de 135.060 lei se vor aplica prevederile Procedurii
operationala inregistrata cu nr.764/05.09.2018 privind achizitiile directe.
8.RESPONSABILITĂŢI
PRIVIND
APROBAREA DOCUMENTELOR

ÎNTOCMIREA,

AVIZAREA

SI

8.1. Documente utilizate:
a) Referatelele de necesitate se întocmesc de persoanele responsabile de
implementare proiectului sau din celelalte compartimente ale CSMB care solicită
efectuarea achiziţiei, se avizează de Șeful Biroului Economic si se aprobă de către
directorul general al CSMB.
b) Nota justificativa, model Anexa 1 , se intocmește de persoana care se ocupa cu
achizitiile din cadrul CAP, se avizează de Directorul general adjunct, de șeful
biroului economic, persoana care acorda viza CFP si se aproba de catre directorul
general CSMB.
c) Contractul/comanda se întocmeste de persoana care se ocupa ce achizitiile, se
semnează de către responsabilul de contract, (persoana care a declanşat achiziţia), care
are si obligaţia de a urmări modul de realizare a obiectului contractului, se avizează de
directorul general adjunct, șeful biroului economic, persoana care acorda viza C.F.P.,
consilierul juridic si se aprobă de către directorul general al CSMB.
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Toate documentele menţionate la pct. 8 semnate, avizate şi aprobate se transmit la
Biroul Economic în vederea întocmirii documentelor necesare plăţii.
9. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFIĂRI
Nr.
Crt
.

Ediţia sau, dupa
caz, revizia în
cadrul ediţiei

1. Ediţia I
2. Ediția a II-a

Componenta
revizuită

Modalitat
ea reviziei

x
x

x
x

Data la care se
aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei

10. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
Serviciul /
Compartime
ntul care
exprimă un
punct de
vedere

Nume şi
Prenume
conducător
Serviciu

AVIZ
FAVORABIL

Director
General
Adjunct
Director
General
Adjunct
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AVIZ
NEFAVORABIL
(observații
atașate)

Data Semnătura

11. FORMULAR DISTRIBUIRE PROCEDURĂ
Nume și prenume

Funcția

Data
Data
primirii retragerii
proceduri versiunii
procedurii
înlocuite
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Data
Semnătura
intrării în
vigoare a
procedurii

Anexa 1

APROB,
Director General

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR CARE
FAC PARTE DIN ANEXA 2
Conform art. 68, alin 2), lit c. din Legea 98/2016 achiziția serviciilor
cuprinse în Anexa 2 se efectuează în baza procedurii proprii elaborate de
autoritate contractantă.
Prin Referatul de necesitate nr. ......... a fost aprobată achiziționarea
serviciilor privind ...................
COD CPV:
Având în vedere cele prezentate va rugăm să aprobați achizitia
serviciilor având ca obiect........................ în conformitate cu Procedura proprie a
CSMB nr. pentru serviciile cuprinse în Anexa 2 și redactarea următoarelor
documente:
- documentația de atribuire și postarea acesteia pe site-ul CSMB.;
sau
- anunțul publicitar și publicarea acestuia în SEAP;

Avizat:
Director general adjunct
Sef birou economic
Vizat: C.F.P.
Redactat: Achizitor
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