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NORME PROCEDURALE INTERNE DE ACHIZITII,

Capitolul 1.Dispoziţii generale

Art. 1 Obiect. Domeniu de aplicare

(1) Prezentele norme procedurale interne, denumite în continuare "Norme", reglementează cadrul
organizatoric şi metodologia de desfăşurare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie de
produse, servicii şi lucrări ce urmează a fi încheiate de Conpet SA, denumită în continuare
"Conpet".

(2) Conpet achiziţionează direct, fără aplicarea dispoziţiilor prezentelor Norme, produse, servicii sau
lucrări a căror valoare estimată nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 Euro, exclusiv TVA, pentru
fiecare achiziţie de produse sau servicii şi 100.000 Euro, exclusiv TVA, pentru fiecare achiziţie de
lucrări.

(3) În cazul în care Conpet atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor
incluse în Anexa A, atunci obligaţia de a aplica prezentele norme se impune numai pentru contracte
a căror valoare este mai mare sau egală cu 134.000 euro şi se limitează la prevederile art. 14 şi art.
51 alin. (10) şi la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2
alin. (1). Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor
incluse în Anexa A, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea 134.000 euro se
soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX. Prin urmare, Conpet va achiziţiona direct, fără aplicarea
dispoziţiilor prezentelor Norme, serviciile din categoria celor incluse în Anexa A a căror valoare
estimată este mai mică de 134.000 euro.

Art. 2 Principii. Scop

(1) Pe parcursul întregului proces de atribuire, astfel cum este reglementat în Norme, la adoptarea
oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:

a) nediscriminarea;
b) egalitatea de tratament;
c) transparenţa;
d) proporţionalitatea;
e) recunoaşterea reciprocă;
f) eficienta utilizării fondurilor;
g) operativitatea;
(2) Scopul aplicării prezentelor Norme îl constituie asigurarea utilizării eficiente a fondurilor Conpet în

procesul de atribuire prin promovarea concurenţei dintre operatorii economici şi garantarea
nediscriminării, recunoaşterii reciproce şi tratamentului egal al operatorilor economici care participă
la atribuirea contractului.

Art. 3 Evitarea conflictului de interese şi a concurenţei neloiale

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Conpet va lua toate măsurile necesare pentru evitarea
apariţiei unor situaţii de natură să determine existenta unui conflict de interese şi/sau manifestarea
concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia unor astfel de situaţii, se va proceda la
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eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se la nivelul Conpet, potrivit
competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea
a actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau a activităţilor care au legătură cu
acestea.

Art. 4 Definiţii

În sensul prezentelor Norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) acceptarea ofertei câştigătoare - actul juridic prin care Conpet îşi manifesta acordul de a se angaja

juridic in contractul de achiziţie ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată
câştigătoare;

al) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între Societatea CONPET SA si unul sau mai mulţi
operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de achiziţie ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce
priveşte preţul şi, după caz, cantităţi le avute în vedere.

b) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de dialog
competitiv;

c) candidatură - documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea
de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi
profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în
cazul aplicării unei proceduri dialog competitiv;

d) contract de achiziţie - contractul cu titlu oneros, încheiat in scris intre Conpet, pe de o parte, si unul
sau mai mulţi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea
de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentelor Norme;

e) contractant - ofertantul care a devenit parte într-un contract de achiziţie, in condiţiile prezentelor
Norme;

f) documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul
contractului de achiziţie si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv fişa de date a achiziţiei si
caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;

g) fişa de date - document al documentaţiei de atribuire ce cuprinde informaţii generale privind Conpet,
în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de
comunicare, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătura cu participarea la procedura de atribuire,
toate cerinţele minime de calificare, precum si toate documentele care urmează sa fie prezentate de
ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare, instrucţiuni privind modul de elaborare şi
de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, informaţii privind criteriul de atribuire aplicat pentru
stabilirea ofertei câştigătoare, instrucţiuni privind căile de atac, alte informaţii prevăzute de
prezentele Norme;

h) garanţia de participare - garanţia care se constituie de către ofertant, in condiţiile prezentelor
Norme, in scopul de a proteja Conpet fata de riscul unui eventual comportament necorespunzător al
acestuia pe întreaga perioada a procedurii de atribuire pana la încheierea contractului de achiziţie şi
constituirea garanţiei de buna execuţie a contractului de achiziţie;

i) garanţia de buna execuţie a contractului de achiziţie - garanţia care se constituie de către
contractant in scopul asigurării Conpet de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada prevăzută
de contractul de achizitie;

j) mijloace electronice ~ utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date
care sunt difuzate, transmise si recepţionate prin e-mail, online, cablu, radio, mijloace optice sau prin
alte mijloace electromagnetice;

k) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;
1) oferta - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de

vedere juridic intr-un contract de achiziţie; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea
tehnica;

m) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări -
persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in
domeniu, care oferă in mod licit pe piaţa produse, servicii si/sau execuţie de lucrări;

n) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de Conpet si de către ofertanţi pentru ca
acordul parţilor privind angajarea in contractul de achiziţie sa fie considerat valabil; procedurile de
atribuire conform prezentelor norme sunt: licitaţia, negocierea si dialogul competitiv;

o) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preturi, tarife, alte condiţii
financiare si comerciale / contractuale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin
documentatia de atribuire;

p) propunere 'tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerinţelor din caietul de sarcini;
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q) "scris" sau "in scris" - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi

comunicate. Acest ansamblu include si toate informaţiile transmise si stocate prin mijloace
electronice;

r) valoarea estimata a contractului de achiziţie - valoarea estimata de Conpet pe baza calculării si
însumării tuturor sumelor plăti bile pentru îndeplinirea contractului de achiziţie, fără taxa pe valoarea
adăugată, luând in considerare opţiunile operaţionale relevante şi orice eventuale suplimentari sau
majorări ale valorii contractului de achiziţie, in măsura in care acestea pot fi anticipate la momentul
estimării;

s) vicii de forma - acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este
susţinută în mod neechivoc de sensul si de conţinutul altor informaţii existente iniţial in 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 in raport cu ceilalţi participanţi la
procedura de atribuire.

t) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucrătoare.
Termenul exprimat in zile începe sa curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului si se
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul căreia Conpet a transmis
către operatori economici comunicări, notificări, solicitări, informări si altele asemenea, nu este luata
în calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de
sărbătoare legala, o duminica sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a
următoarei zile lucrătoare.

Art. 5 Contractele de achiziţie

Contractele de achiziţie care pot fi încheiate în urma derulării procedurilor de atribuire reglementate prin
prezentele Norme sunt:
a) Contractul de furnizare produse;
b) Contractul de furnizare servicii;
c) Contractul de lucrari (antrepriză).

Art. 6 Contractul de furnizare produse

(1) Contractul de furnizare produse este acel contract prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să
transmită proprietatea asupra unei cantităţi determinate de bunuri şi să le predea, la unul sau mai
multe termene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită
beneficiar, se obligă să preia bunurile şi să plătească preţul lor.

(2) Contractul de achizitie ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, servicii
si/sau operatiunillucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de
furnizare produse.

Art.7 Contractul de furnizare servicii

(1) Contractul de furnizare servicii este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să
presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă
parte, denumită beneficiar, se Obligă să primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul lor.

(2) Contractul de achizitie are are ca obiect principal furnizarea unor servicii si, cu titlu accesoriu,
furnizarea de bunuri si executarea de lucrari este considerat contract de furnizare servicii.

Art. 8 Contractul de lucrări (antrepriză)

(1) Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie care are ca obiect:
a) fie executia de lucrări sau executia unei constructii;
b) fie atât p~oiectarea, cat si execuţia de lucrări sau 'atât proiectarea, cat si execuţia unei construcţii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesitaţii si obiectivelor Conpet,

în măsura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si (it. b) de mai sus.
(2) In sensul prevederilor alin. (1) de mai sus, prin contract de lucrări se intelege contractul de antrepriză

asa cum este definit de art. 1851 si art. 1874 Cod Civil, prin care antreprenorul se obligă ca, pe
riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit
serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preţ ori se Obligă să execute lucrări care, potrivit legii,
necesită eliberarea autorizaţiei de construire.
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Capitolul II. Dispoziţii generale ale procedurilor de atribuire

Art. 9 Reguli comune

(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie conform prezentelor norme sunt:
a) Licitaţia;
b) Negocierea;
c) Dialogul competitiv.
(2) Alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie se face în funcţie de prevederile,

condiţionările şi limitările prevăzute în prezentele Norme.
(3) Conpet va respecta principiile prevăzute la Art. 2 alin. (1) în relaţia cu operatorii economici interesaţi

să participe la procedurile de atribuire.
(4) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie care intră sub incidenţa

prezentelor Norme, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează
prin prisma principiilor prevăzute la Art. 2 alin. (1) din prezentele Norme.

(5) Conpet va asigura obţinerea şi păstrarea documentelor care dovedesc efectuarea oricărei proceduri
de atribuire prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării
contractului.

(6) Pentru asigurarea transparenţei şi opozabilităţii informaţiilor, Conpet publică prezente le Norme pe
pagina oficială de internet a Conpet (www.conpet.ro).

(7) Procedurile de atribuire se iniţiază în funcţie de necesităţile şi strategia Conpet, prin emiterea Notei
de fundamentare întocmite de către departamentele Conpet interesate în achiziţia produselor,
serviciilor şi lucrărilor.

(8) Nota de fundamentare va cuprinde:
a) Valoarea estimată a achiziţiei şi modul de determinare a acesteia;
b) Cerinţele de calificare privind capacitatea tehnică şi profesională pe care trebuie să le indeplinească

ofertanţii pentru a îndeplini obiectul contractului în special cele referitoare la: personal solicitat,
dotare tehnică, autorizări.

(9) Departamentul de achiziţii emite, în baza Notei de fundamentare, Nota privind selectarea procedurii
de atribuire in care se vor menţiona inclusiv criteriile de calificare.

Art. 10 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute in prezentele
Norme, trebuie să fie transmise în scris şi se constituie parte integrantă a dosarului achiziţiei.

(2) Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât sa se asigure
integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

(3) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:
a) prin mijloace electronice;
b) prin posta;
c) prin fax;
d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c) de mai sus.
(4) Conpet poate impune modalităţile de comunicare care vor fi utilizate pe parcursul aplicării

procedurilor fără să restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

Art. 11 Elaborarea documentaţiei de atribuire

(1) Conpet va elabora documentaţia de atribuire pentru a asigura ofertanţilor o informare completă,
corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

(2) Documentaţia de atribuire trebuie sa cuprindă, cel puţin:
a) Fisa de date, în care vor fi incluse următoarele:

i'. informaţii generale privind Conpet (denumire, forma juridică, sediul social, număr de
înmatriculare în registrul comerţului, cod unic de înregistrare, capital social vărsat, cont bancar),
persoane de contact (inclusiv telefon, fax, e-mail) şi mijloacele de comunicare;

ii. instrucţiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalităţi care trebuie îndeplinite in
legătura cu participarea la procedura de atribuire;
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iii. daca sunt solicitate, criteriile de calificare, precum si documentele care urmează sa fie

prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare;
iv. informaţii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei

câştigătoare;
v. instrucţiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

vi. instrucţiuni privind formularea contestaţiilor împotriva actelor şi deciziilor referitoare la derularea
procedurii de atribuire;

vii. daca este cazul, instrucţiuni privind modalitatea de ajustare a preţului contractelor cu o durata
mai mare de 24 de luni;

b) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării
procedurii de dialog competitiv;

c) proiectul de contract de achiziţie sau, după caz, informaţii referitoare la clauzele contractuale
obligatorii stabilite de către Conpet;

d) modele de formulare pe care trebuie sa le prezinte ofertanţii;
e) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent

dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. Exceptie fac acordurile cadrul
incheiate in urma derularii unei licitatii care a prevazut atat in documentatia de atribuire cat si in
anuntul de participare posibilitatea emiterii de comenzi dupa reofertare.

Art. 12 Criteriile de calificare

(1) Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al
fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea
concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de
îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.

(2) Criteriile de calificare se stabilesc în funcţie de exigenţele specifice ale contractului şi întotdeauna cu
respectarea principiului proporţionalităţii.

(3) Criteriile de calificare odată stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicării procedurii şi se pot
referi numai la:

a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale;
c) situaţia economică şi financiară;
d) capacitatea tehnica şi/sau profesională;
e) standarde de asigurare a calităţii;
f) standarde de protecţie a mediului, dacă este cazul.

(4) Pentru aplicarea criteriilor de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară şi respectiv
capacitatea tehnică şi/sau profesională, Conpet va preciza în cadrul documentaţiei de atribuire
cerinţele minime pe care ofertanţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi.

(5) Criteriile de calificare stabilite de Conpet trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului
ce urmează să fie atribuit. Conpet va respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte
criteriile de calificare, precum si nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii trebuie să le
îndeplinească, luând în considerare exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea
contractului care urmează sa fie atribuit.

Art. 13 Situaţia personală a ofertantului

(1) Conpet va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie orice ofertant
despre care are cunoştinţa ca, in ultimii 5 (cinci) ani, a fost condamnat prin hotărârea definitiva a unei
instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
pentru fraudă şi / sau pentru spălare de bani.

(2) Conpet va exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie orice ofertant /
ofertant asociat / subcontractant care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie /
organului de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla în relaţii comerciale cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Conpet.

(3) Conpet are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie orice
ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) este în stare de faliment, dizolvare ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau
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este într-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, sau face obiectul unei
proceduri legale pentru declararea sa in una din situaţiile prevăzute mai sus;

b) nu si-a îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor si contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in România sau in ţara in care este stabilit;

c) in ultimii 2 (doi) ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligaţiile contractuale, din
motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa producă prejudicii
beneficiarilor acestuia, lucru confirmat in documentul constatator emis de Conpet sau de alti
beneficiari. Refuzul ofertantului declarat caştigator de a semna contractul este asimilabil situatiei
prevazute la aceasta literă.

d) a fost condamnat, in ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie
profesională;

e) prezinta informaţii false sau nu prezinta informaţiile solicitate de către Conpet, in scopul demonstrării
indeplinirii criteriilor de calificare şi I sau a conformităţii ofertei;

f) orice alte situaţii in care Conpet ar putea înregistra un prejudiciu de imagine sau de orice alta natura;
g) operatorul economic inregistrează debite restante in contabilitatea Conpet.

Art. 14 Caietul de sarcini

(1) Caietul de sarcini conţine, in mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
(2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natura tehnică ce permit fiecărui

produs, serviciu sau lucrare să fie descrise, in mod obiectiv, in aşa manieră incât să corespundă
necesităţii Conpet.

(3) Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la: caracteristici referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanta, cerinţe privind impactul asupra mediului inconjurător, siguranţa in
exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, garantie, ambalare,
etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producţie, precum
si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante
sau altele asemenea. In cazul contractelor de lucrări, specificaţiile tehnice pot face referire, de
asemenea, si la prescripţii de proiectare si de calcul al costurilor, la verificarea, inspecţia si condiţiile
de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor si metodelor de execuţie, ca si la orice alte
condiţii cu caracter tehnic pe care Conpet este capabil sa le descrie, in funcţie si de diverse acte
normative si reglementari generale sau specifice, in legătura cu lucrările finalizate si cu materialele
sau alte elemente componente ale acestor lucrări.

(4) Specificaţiile tehnice trebuie sa permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu
trebuie sa aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natura sa restrângă concurenta
intre operatorii economici.

Art. 15 Criteriile de atribuire

(1) Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie poate fi:
a) preţul cel mai scăzut;
b) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
(2) În cazul in care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", stabilirea ofertei câştigătoare se

realizează prin compararea preţurilor prezentate in cadrul ofertelor declarate admisibile.
(3) În cazul in care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-

economic", stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de
evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Algoritmul de
calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luaţi in considerare in cazul aplicării
criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", se precizează in mod
clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.

(4) Criteriul de atribuire stabilit in documentaţia de atribuire nu poate fi schimbat pe parcursul aplicării
procedurii.

(5) În cazul in care atribuirea contractului de achiziţie se realizează prin aplicarea procedurii de dialog
competitiv, criteriul de atribuire utilizat va fi numai oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic.
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Art. 16 Publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire

(1) Atunci când iniţiază procedurile de atribuire prevăzute la capitolul III şi la capitolul V, Conpet va
publica anunţul de participare şi documentaţia de atribuire pe pagina proprie de internet. Demararea
achiziţiei va fi anunţată şi într-un ziar de circulaţie naţională.

(2) Conpet poate transmite către operatorii economici, atunci când considera necesar si util, invitaţii de
participare la procedura de atribuire. Invitaţiile de participare vor fi transmise concomitent sau ulterior
publicării anuntului de participare conform alin. (1).

(3) În cazul în care, din motive tehnice, documentaţia de atribuire nu poate fi publicata pe site-ul Conpet,
aceasta va asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire de către orice operator economic
interesat care înaintează o solicitare scrisă în acest sens, prin punerea la dispoziţie a unui exemplar
9in documentaţia de atribuire, pe suport hârtie si I sau pe suport electronic.

(4) In cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a operatorului economic, documentaţia de atribuire poate
fi transmisa prin poştă. In acest caz, costurile aferente transmiterii documentaţiei vor fi suportate de
catre operatorii economici care vor să beneficieze de aceasta facilitate.

Art. 17 Clarificări privind documentaţia de atribuire

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita c1arificări referitoare la conţinutul
documentaţiei de atribuire, inclusiv la conţinutul caietului de sarcini sau la conţinutul documentaţiei
descriptive, după caz.

(2) Conpet va răspunde, în mod clar, complet si fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice
clarificare solicitată.

(3) In cadrul procedurii de licitaţie, Conpet va publica răspunsurile la c1arificari pe pagina de internet
proprie, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea operatorului economic care a solicitat
c1arificarile.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) din prezentul articol, răspunsul Conpet la aceste solicitări
trebuie să fie transmis nu mai târziu de 3 (trei) zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.

(5) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel
Conpet în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (4) de mai sus, Conpet poate
răspunde la solicitarea de clarificare numai in măsura in care perioada necesara pentru elaborarea si
transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data
limita de depunere a ofertelor.

Art. 18 Forme de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
(1) Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la

procedura de atribuire.
(2) Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, fara a

fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Conpet are dreptul sa solicite
operatorilor economici care depun oferta comuna documente edificatoare privind existenta asocierii.

(3) Conpet are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comună
este declarata castigatoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru
buna îndeplinire a contractului.

(4) Capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui
contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi
persoana respectivă. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară
invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi
susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin
care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea
din procedura de atribuire conform prevederilor prezentelor norme.

(5) Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la alin. (4) trebuie
să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul Conpet de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare.

(6) În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispoziţia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, etc., angajamentul ferm
prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că
disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul
îndeplinirii contractului în cauză.
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(7) În cazul in care susţinerea terţului vizează indeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi
experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări
furnizate/prestate/executate intr-o perioadă anterioară sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de
afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică, angajamentul
ferm prezentat de ofertant trebuie să garanteze Conpet faptul că, in cazul in care contractantul
intâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure
indeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă. In acest
caz, terţul susţinător va trebui să facă dovada existenţei autorizaţiilor/atestatelor valabile pe teritoriul
României necesare indeplinirii contractului.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (4)-(7), susţinătorul va răspunde pentru prejudiciile cauzate Conpet ca
urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute in angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de
acţiune directă impotriva susţinătorului.

(9) Ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care
probează/confirmă indeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din Conpet o solicitare
in acest sens, in termenul prevăzut in respectiva solicitare.

(10) Conpet se va asigura că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat, nu mai
târziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevăzute la alin. (9),
acestea fiind incluse in dosarul achiziţiei.

(11) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de
achiziţie.

Art. 19 Subcontractarea
(1) În cazurile În care Conpet prevede in mod expres in documentaţia de atribuire, şi fara a se diminua

raspunderea si obligatiile ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea viitorului contract de achizitie,
acesta are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv.

(2) Ofertantul are obligatia de a preciza partile din contractul de achizitie pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, prin prezentarea
Certificatelor constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, care sa contina date reale la
data depunerii ofertelor.

(3) În cazul in care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se indeplinească de unul sau mai
mulţi subcontractanţi, Conpet poate solicita, la incheierea contractului de achiziţie respectiv,
prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi in ofertă.
Contractele prezentate trebuie să fie in concordanţă cu oferta şi se vor constitui in anexe la
contractul de achiziţie.

(4) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractanţii
nominalizaţi in ofertă fără acceptul Conpet, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie să conducă
la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.

(5) Orice subcontractare acceptata de Conpet va avea loc numai pe riscurile si costurile contractantului
şi va constitui in totalitate responsabilitatea şi obligaţia sa.

Art. 20 Cesiunea
(1) Într-un contract de achiziţie este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract,

obligaţiile născute rămânând in sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate
iniţial.

(2) Subcontractanţii nu pot cesiona obligaţiile născute din contractele incheiate cu ofertantul câştigător.

Art 21 Interdicţii

(1) Ofertantul nu are dreptul ca, in cadrul aceleiaşi proceduri:
a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din

competiţie a tuturor ofertelor in cauză;
b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte

oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei in care este ofertant
asociat;

c) să depună ofertă alternativă.
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Capitolul III. Procedura de licitaţie

Art. 22 Aplicarea procedurii de licitaţie

(1) Conpet atribuie contractele de achiziţie, de regulă, prin aplicarea procedurii de licitaţie.
(2) Conpet are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de negociere, caz În care are

obligaţia de a anunţa această decizie precum şi aspectele care vor fi negociate, În anunţul de
participare şi În documentaţia de atribuire. La runda de negociere vor fi invitati sa participe acei
ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile. Negocierea se va finaliza prin semnarea unui
Proces verbal de negociere, semnat de către membrii Comisiei din partea Conpet si reprezentantii
ofertantilor.

(3) Dacă În documentaţia de atribuire şi anunţul de participare este prevăzut faptul că În urma derulării
procedurii de licitaţie se va Încheia un acord-cadru, durata acestuia nu trebuie să depăşească mai
mult de 4 ani, decât În cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica În special prin obiectul
specific al contractelor ce urmează a fi atribuite În baza acordului-cadru respectiv. Conpet are
obligaţia de a stabili operatorul economic sau, după caz, operatorii economici care vor fi parte a
acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de atribuire prevăzute in documentatia de
atribuire.

Art. 23 Iniţierea procedurii de licitaţie

(1) Conpet va publica anunţul de participare şi documentaţia de atribuire pe pagina proprie de internet.
(2) Conpet are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată

documentaţia de atribuire.
(3) Perioada cuprinsă Între data publicării anunţului/transmiterii invitaţiilor şi data-limită de depunere a

ofertelor trebuie să fie de cel puţin 15 zile.
(4) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută În anunţul/invitaţia de participare şi În documentaţia de

atribuire, trebuie să fie stabilită astfel Încât să se Întindă până la momentul Încheierii contractului.
(5) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, Conpet va lua În considerare estimările

privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările
legate de aceste activităţi, precum şi perioada prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii.

(6) Conpet are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de
participare, În situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.

Art. 24 Depunerea ofertelor

(1) Operatorii economici au obligaţia de a depune oferta la adresa si În modul stabilit de Conpet, până la
data şi ora limită pentru depunere prevăzute În anunţul de participare şi În documentaţia de atribuire.

(2) În cazul in care oferta este transmisa prin posta, momentul depunerii ofertei este data şi ora la care
oferta ajunge efectiv În posesia Conpet.

(3) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majora, cad Întotdeauna În sarcina operatorului economic.

Art. 25 Deschiderea ofertelor

(1) Ofertele se deschid la data şi locul indicate În anunţul de participare şi În documentaţia de atribuire,
În măsura În care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a
ofertelor.

(2) În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare verifică modul de respectare a
regulilor fo'rmal~ de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le Însoţesc.

(3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care
se Încadrează În una dintre următoarele situaţii:
a) au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite În

anunţul de participare şi În documentaţia de atribuire;
b) nu sunt Însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată În documentaţia de

atribuire.
(4) Sedinta de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de

~valuare şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenti la sedinta, În care se consemnează
modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor,
elementele principale ale fiecărei oferte.
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(5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere a

ofertelor tuturor ofertanţilor, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.

Art. 26 Clarificări sau completări referitoare la ofertele depuse de operatorii economici

(1) Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are
dreptul de a solicita oricând c1arificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru
demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 12 din
Norme, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate prin documentaţia de
atribuire.

(2) Conpet nu are dreptul ca prin c1arificările sau completările solicitate sa determine apariţia unui
avantaj in favoarea unui ofertant.

(3) Comisia de evaluare va stabili care sunt c1arificările si completările necesare pentru evaluarea
fiecărei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea c1arificărilor si
completărilor. Comunicarea transmisa in acest sens către ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa
definească in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

(4) In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare c1arificările /
completările / răspunsurile solicitate sau in cazul in care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

(5) In cazul in care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezinta conţinutul propunerii
tehnice, Conpet are dreptul să considere oferta ca fiind neconforma. Se pot accepta modificări ale
propunerii tehnice in măsura in care acestea:

a) pot fi încadrate in categoria viciilor de forma sau erorilor aritmetice; sau
b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, şi care nu conduc la modificarea pretului

ofertat.
(6) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezinta conţinutul propunerii

financiare, exceptând acceptarea solicitărilor comisiei de evaluare privind termenii comerciali si/sau
clauzele contractuale, precum si exceptând îmbunătăţirea propunerii financiare in cadrul
etapei/etapelor suplimentare de îmbunătăţire a propunerii financiare, oferta sa va fi considerata
neconforma. Se accepta modificări ale propunerii financiare in măsura in care acestea pot fi
încadrate in categoria erorilor aritmetice, care se corectează după cum urmează:

a) daca exista o discrepanta intre preţul unitar si preţul total, trebuie luat in considerare preţul unitar,
iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in
litere, iar valoarea in cifre va fi corectata corespunzător.

(7) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita ofertantului sa efectueze in scris corecţia erorilor
aritmetice sau a viciilor de forma. In cazul in care ofertantul nu efectuează corecţia acestor erori/vicii
în termenul acordat de comisia de evaluare, oferta sa va fi considerata neconforma.

(8) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi
furnizat, executat sau prestat, Conpet are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a
lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu
privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv.

(9) O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat,
executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TV.A., reprezintă mai puţin de 80% din
valoarea estimată a contractului respectiv.

(10) Conpet va analiza justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se
referă la:

a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate,
procesului de producţie sau serviciilor prestate;

b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul
pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al Îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de
sarcini;

d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea
lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat.

(11) În sensul prevederilor alineatului precedent, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut
În raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA,
reprezintă mai puţin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care În

10



.CONPET
procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte admisibile, atunci când preţul ofertat reprezintă mai
puţin de 80% din media aritmetică a ofertelor respective.

(12) În cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit
de scăzut în sensul prevederilor alin. (11), Conpet are dreptul de a efectua verificări detaliate în
legătură cu aceste aspecte.

(13) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (12), Conpet va solicita ofertantului inclusiv
documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale,
modul de organizare şi metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei
de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

(14) În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica
preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta va fi declarata inacceptabila.

(15) Atunci când Conpet constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece
ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai
dacă, în urma c1arificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioadă
de timp stabilită de Conpet şi care nu poate fi mai scurtă de 3 zile, că ajutorul de stat a fost acordat
în mod legal.

Art. 27 Evaluarea ofertelor şi atribuirea contractului

(1) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de
vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le
implică.

(2) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini.
(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru

îndeplinirea contractului de achiziţie respectiv, conform celor specificate în cadrul documentaţiei de
atribuire.

(4) Ofertanţii care au îndeplinit cerinţele minime de calificare şi ale căror oferte tehnice îndeplinesc
cerinţele din caietul de sarcini, iar oferta financiară se încadrează în valoarea estimată, sunt
considerate oferte admisibile.

(5) Asupra ofertelor declarate admisibile, comisia de evaluare aplică criteriul de atribuire specificat în
anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.

(6) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie se face pe baza criteriului "oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere tehnico- economic", evaluarea ofertelor se realizează prin
acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de
calcul stabilit în documentatia de atribuire.

(7) În ordinea descrescătoare' a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească
clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

(8) Dacă comisia de evaluare a acordat acelaşi punctaj maxim pentru doua sau mai multe oferte,
atunci Conpet are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie cu ofertantul a cărui ofertă are cel
mai mic preţ. Dacă şi preturile ofertate sunt egale, atunci Conpet are dreptul:

a) fie de a solicita ofertanţi lor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis,
caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai
scăzut;

b) fie de a atribui contractul de achiziţie unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza
aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

(9) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie se face pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut",
evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor în lei, fără TVA, a fiecărei oferte în
parte şi prin întocmirea, în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza
căruia se stabileşte oferta câştigătoare, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care prezintă
cel mai scăzut preţ.

(10) Dacă două sau mai oferte admisibile cu preţul cel mai scăzut conţin, în cadrul propunerii financiare,
acelaşi preţ, Conpet are dreptul:

a) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit cel mai mic preţ o nouă propunere financiară în plic închis,
caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai
scăzut;

b) fie de a atribui contractul de achiziţie unuia dintre ofertanţii care au oferit cel mai mic preţ, pe baza
aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

(11) În situaţiile prevăzute la alin. 8, Iit. a) şi alin. 10, Iit. a) din prezentul articol, preţul prezentat în noua
propunere financiară nu poate depăşi preţul oferit iniţial.

(12) În situaţiile prevăzute la alin. 8, lit. b) şi alin. 10, Iit. b) din prezentul articol, Conpet are obligaţia de a
preciza în documentaţia de atribuire, clar şi detaliat, criteriile suplimentare cu caracter exclusiv
tehnic.

Il



.CONPET
(13) Oferta este declarata inacceptabila daca se încadrează in oricare din următoarele situaţii:

i. a fost depusa după data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite prin
anunţul de participare si/sau, după caz, in invitaţia de participare;

ii. nu a fost însoţita de garanţia de participare, in cuantumul si având perioada de valabilitate solicitate
in documentaţia de atribuire;

iii. a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare
stabilite in documentatia de atribuire si/sau invitatia de participare;

iv. a fost depusa de un ofertant căruia ii lipsesc mai mult de 3 (trei) dintre documentele de calificare
solicitate prin documentaţia de atribuire;

v. a fost depusa de un ofertant care a prezentat documente de calificare in copie, deşi in
documentaţia de atribuire acele documente sunt solicitate in original, copie certificată conform cu
originalul sau copie legalizata, iar ofertantul nu transmite documentele respective in original sau
copie legalizata conform solicitării comisiei de evaluare in termenul precizat de aceasta;

vi. ofertantul nu transmite, in termenul stabilit de Comisia de evaluare, justificarea pretului aparent
neobisnuit de scazut sau informatiile prezentate nu justifica pretul aparent neobisnuit de scazut, in
sensul prevazut de prezentele Norme.

vii. nu conţine propunerea tehnica si/sau propunerea financiara;
viii. pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara, depaseste valoarea estimata comunicata de

Conpet si nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea
contractului respectiv;

ix. pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata de
Conpet si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea
contractului respectiv, se constata existenta a cel putin uneia dintre urmatoarele situatii:

a) pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta de Conpet;
b) incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale
prezentelor norme care instituie anumite obligatii ale Conpet in raport cu anumite praguri valorice.

x. constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in
considerare din următoarele motive: - in anunţul de participare nu este precizata in mod explicit
posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva oferta alternativa nu respecta cerinţele
prevăzute in caietul de sarcini.

xi. prevede subcontractarea îndeplinirii obiectului contractului de achiziţie, deşi documentaţia de
atribuire interzice in mod expres posibilitatea subcontractării îndeplinirii obiectului contractului de
achiziţie;

(14) Oferta este considerata neconforma - oferta care se încadrează in oricare din următoarele situaţii:
i. nu îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini;
ii. este întocmita pentru o cantitate mai mica sau mai mare de produse, lucrări si/sau servicii decât

cantitatea solicitata de Conpet in caietul de sarcini;
iii. (iii) conţine propuneri de modificare si/sau completare a clauzelor contractuale si/sau a altor

termene si condiţii pe care le-a stabilit Conpet in cadrul documentaţiei de atribuire, propunerile
respective nefiind acceptate de Conpet, iar ofertantul, deşi i-a fost solicitat in scris si in mod expres
de către comisia de evaluare, nu accepta renunţarea la modificările / completările respective;

iv. conţine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu
pot fi justificate;

v. in cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este
prezentata fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibila
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot in parte;

vi. a fost depusa de un ofertant care nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare
c1arificările / completările / răspunsurile solicitate, sau explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente;

vii. a fost depusa de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezinta la solicitarea comisiei de
evaluare, modifica conţinutul propunerii tehnice, cu excepţia modificărilor admise de prezentele
Norme;

viii. a fost depusa de un ofertant care, prin răspunsurile pe care le prezinta la solicitarea comisiei de
evaluare, modifica conţinutul propunerii financiare, cu excepţia modificărilor admise de prezentele
Norme;

ix. a fost depusa de un ofertant care nu efectuează corecţia erorilor aritmetice sau viciilor de forma
conform solicitării comisiei de evaluare;

x. a fost depusa de un ofertant care, in urma primirii solicitării comisiei de evaluare de a transmite o
noua propunere financiara îmbunătăţita, transmite o propunere financiara care prevede un preţ
mai mare decât cel prevăzut in propunerea sa financiara anterioara.

Oferta admisibila este oferta care nu se încadrează in niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (13) şi
(14) din prezentele Norme;
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(15) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport al
procedurii de atribuire, care se înaintează:

a) Directorului General al Conpet în vederea aprobării şi încheierii contractului;
b) serviciului/compartimentului achiziţii.

(16) Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării
procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului procedurii de
atribuire.

(17) Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea şi aprobarea raportului procedurii de
atribuire şi după soluţionarea eventualelor contestaţii.

Capitolul IV. Procedura de negociere

Art. 28 Cazuri În care se poate aplica procedura de negociere

(1) Conpet are dreptul de a aplica procedura de negociere în următoarele cazuri:
a) atunci când din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de

exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
b) ca o măsura strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei nu pot fi respectate din

motive de extremă urgenţă determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub
nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a Conpet; Conpet nu are dreptul de a stabili durata contractului
pe o perioada mai mare decât cea necesară, pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a
determinat aplicarea procedurii de negociere . În cazuri de forţă majoră sau în cazuri temeinic
motivate Conpet are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu
iniţierea procedurii de negociere.

c) atunci când este necesară achiziţionarea, de la furnizorul iniţial, a unor cantităţi suplimentare de
produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior, şi
numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune Conpet în situaţia de a achiziţiona produse care,
datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determină incompatibiiităţi sau
dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de
contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani;

d) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu
au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit
necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ,
următoarele condiţii:
atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;
lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi
economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru Conpet sau,
deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate
pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea
contractului iniţial;

e) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii, Conpet îşi propune să
achiziţioneze noi lucrări, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrărilor ori serviciilor achiziţionate
prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- atribuirea se face contractantului iniţial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii, constau în repetarea
unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu
cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;

- contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaţie deschisă
sau restrânsă;

- valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare
inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior;

- în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul
că Conpet are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare, respectiv noi
servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul
procedurii respective;

- Conpet are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la
atribuirea contractului iniţial.
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Art. 29 Negocierea. Etapele procedurale obligatorii

(1) Etapele procedurale obligatorii:
a) Iniţierea procedurii de negociere;
b) Analiza ofertelor;
c) Negocierea;
d) Comunicarea rezultatului procedurii.

Art. 30 Iniţierea procedurii de negociere

(1) Conpet va asigura, pe parcursul derulării procedurii de negociere, respectarea tuturor principiilor
prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentele Norme.

(2) Conpet are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de negociere numai după ce au fost elaborate
a) Referatul de necesitate si justificare a valorii estimate si
b) Nota justificativa de selectare a procedurii.
(3) Negocierea se iniţiază prin transmiterea concomitentă a invitaţiei/invitatiilor de participare la

negocieri, însoţită/e de documentele necesare intocmirii ofertei si de instructiuni privind elaborarea
acesteia, catre unul sau, daca este cazul, catre mai multi operatori economici, solicitându-Ie
prezentarea de oferte.

(4) Conpet are obligaţia respectării regulilor generale ale procedurilor de atribuire menţionate în
capitolul II din prezentele Norme.

(5) Invitaţia de participare cuprinde cel puţin informaţii cu privire la: obiectul contractului, durata, modul
de intocmire a ofertei, data, ora si locul sedintei de negociere;

(6) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei/invitaţiilor şi data limită de depunere a ofertelor se
stabileşte de către Conpet in functie de urgenta situatiei.

(7) Perioada de valabilitate a ofertelor, prevăzută în invitaţia de participare şi în documentaţia de
atribuire, trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului.

(8) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, Conpet va lua în considerare estimările
privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru
verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea
eventualelor contestaţii.

(9) Conpet are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de
participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire.

Art. 31 Analiza ofertelor

(1) În cazul în care, in cadrul invitatiei de participare a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de
calificare, comisia de evaluare va verifica modul de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare
ofertant in parte.

(2) Comisia de evaluare va analiza si va verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al: documentelor
prezentate, al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe
care le implica.

Art. 32 Şedinţa / Şedinţele de negociere

(1) Negocierea va avea loc intr-o singura sedinta.
(2) In cazul mai multor ofertanti, Comisia de evaluare va derula şedinţe succesive de negocieri cu
fiecare ofertant in parte, pentru identificarea si stabilirea celei mai avantajoase oferte. Fiecare şedinţa de
negociere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de
reprezentantul ofertantului, in care se consemnează rezultatul negocierilor. Conpet va transmite
ofertantului un exemplar al procesului-verbal al şedinţei de negociere.
(3) In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului
contract de achiziţie, inclusiv clauzele contractuale.
(4) În măsura in care a prevăzut in invitatia de participare posibilitatea reducerii numărului de oferte pe
baza unor criterii obiective si nediscriminatorii de evaluare a ofertelor, definite in prealabil, comisia de
evaluare poate decide, oricând pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, întocmirea unui clasament
intermediar al ofertelor. Comisia de evaluare poate aduce la cunoştinţa ofertanţilor informaţii cu privire la
clasamentul intermediar, in cazul in care in invitatia de participare s-a prevăzut aceasta posibilitate. In
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orice caz, comiSia de evaluare va anunţa fiecare ofertant care a depus o oferta intrată în etapa
negocierii daca oferta in cauza face sau nu obiectul continuării negocierilor in etapa finala după
reducerea numărului de oferte in conformitate cu prevederile invitaţiei de participare, indicând totodată
detaliile corespunzătoare etapei finale de negociere.
(5) Pe durata negocierilor, comisia de evaluare va asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata
de toţi ofertanţii. In acest sens, comisia de evaluare nu poate furniza informaţii într-o manieră
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
(6) Comisia de evaluare nu va dezvălui, fără acordul ofertantului in cauza, oferta sau alte informaţii
confidenţiale prezentate de acesta in cadrul şedinţelor de negociere.
(7) Conpet va solicita ofertantului de la care, in urma negocierilor, a obţinut cea mai avantajoasa oferta,
sa reconfirme rezultatul negocierilor, prin transmiterea unei oferte finale, în cel mult două zile de la data
la care au avut loc negocierile, care trebuie sa cuprindă toate elementele stabilite in cadrul negocierii.
(8) Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta finala, sa aducă modificări elementelor stabilite in procesul
de negociere, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie si a pierderii garanţiei de participare.
(9) Conpet respinge ofertele declarate inacceptabile sau neconforme, prevederile art. 27 alin. (13) -
(14) din prezentele Norme aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 33 Atribuirea contractului de achiziţie

Conpet va atribui contractul de achiziţie conform prevederilor prezentelor Norme, pe baza ofertei finale.
In orice caz, propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerinţelor prevăzute in caietul de sarcini, iar
preţul trebuie sa se încadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate de Conpet pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie respectiv.

Cap. V Procedura de dialog competitiv

Art. 34 Noţiune

Dialogul competitiv reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune
candidatura şi prin care Conpet conduce un dialog cu candidaţii admişi, în scopul identificării uneia sau
mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale, urmând ca, pe baza soluţiei/soluţiilor, candidaţii
selectaţi să elaboreze oferta finală.

Art. 35 Cazuri În care se poate aplica procedura de dialog competitiv

(1) Conpet are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de
achiziţie publică dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită;
b) aplicarea procedurii de licitaţie sau negociere nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie în

cauză.
(2) Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, Conpet va verifica întrunirea condiţiilor prevăzute

la alin. (1). Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative de selectare a
procedurii, care devine parte a dosarului de achiziţie.

(3) În sensul prevederilor art. 35 lit. a), contractul de complexitate deosebită este considerat acel
contract de achiziţie pentru care Conpet nu este, în mod obiectiv, în măsură:

a) să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele; şi/sau
b) să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Art. 36 Dialogul competitiv. Etapele procedurale obligatorii.

(1) Etapele procedurale obligatorii:
a) Iniţierea procedurii de dialog competitiv;
b) Preselecţia candidaţilor;
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c) Dialogul cu candidaţii admişi în urma preselecţiei, pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să

răspundă necesităţilor Conpet şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta
finală;

d) Evaluarea ofertelor finale depuse de către ofertanţi;
e) Comunicarea rezultatului procedurii.

Art. 37 Iniţierea procedurii de dialog competitiv

(1) Dialogul competitiv se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare pe pagina proprie de internet,
prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi.

(2) Conpet poate transmite către operatorii economici, atunci când consideră necesar şi util, invitaţii de
participare la procedura de dialog competitiv. Invitaţiile de participare vor fi transmise concomitent
sau ulterior publicării anunţului de participare conform alin. (1).

(3) Conpet are obligaţia de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile,
numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi, dacă este cazul, numărul
maxim al acestora.

(4) Numărul minim al candidaţilor, indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. (3), trebuie să fie
suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 3.

Art. 38 Preselecţia candidaţilor

(1) Atunci când preselectează candidaţii, Conpet are obligaţia de a aplica criterii obiective şi
nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de prese lecţie prevăzute în anunţul de
participare.

(2) Preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care
are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor participa la dialog. Preselecţia se
realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie să reflecte
capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit.

(3) Prevederile art. 17 referitoare la c1arificările privind documentaţia de atribuire se aplică în mod
corespunzător, raportându-se la data-limită de depunere a candidaturilor.

(4) Numărul de candidaţi admişi în etapa de dialog trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat
în anunţul de participare.

(5) În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de prese lecţie este mai mic decât
numărul minim indicat în anunţul de participare, Conpet are dreptul:

a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidaUcandidaţi care

îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate .
(6) După ce a finalizat preselecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport

intermediar, care se aprobă de către directorul general Conpet sau de persoana desemnată În acest
scop.

(7) Conpet va informa toţi candidaţii cu privire la rezultatul preselecţie.

Art. 39 Dialogul cu candidatii admişi în urma preselectiei

(1) Conpet va transmite concomitent invitaţii de participare la etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv tuturor candidaţilor admişi.

(2) Conpet nu va invita în cadrul acesti etape operatorii economici care nu au depus candidatura în
etapa de preselecţie sau care nu au îndeplinit criteriile de prese lecţie.

(3) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;
c) limballimbile în care se va derula dialogul;
d) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici

trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în
prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare.

(4) Conpet va transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire,
care va include şi documentaţia descriptivă.

(5) Conpet va include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor,
obiectivelor şi constrângerilor Conpet, pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea
soluţiilor viabile.

16



•

.CONPET
(6) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile, obiectivele şi

constrângerile Conpet, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă.
(7) Conpet are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul

în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate, dacă această posibilitate a
fost prevăzută în documentaţia descriptivă. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează
numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire.

(8) Conpet derulează dialogul cu fiecare candidat admis, în parte. În cadrul acestui dialog se discută
opţiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme
legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încât soluţiile
identificate să corespundă necesităţilor obiective ale Conpet.

(9) Conpet va anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei
intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora
pentru reducerea numărului de participanţi.

(10) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia
de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar, care se aprobă de către
conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.

(11) Conpet va informa toţi candidaţii cu privire la rezultatul rundelor intermediare.
(12) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după

finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanţii rămaşi în competiţie, odată admişi
ca urmare a organizării unei runde intermediare, nu au dreptul ca, în cadrul rundelor următoare sau
atunci când depun oferta finală, să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau
financiare parţiale pe care le-au prezentat, decât în sensul îmbunătăţirii acestora.

(13) Pe durata dialogului, Conpet are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă
de toţi participanţii. În acest sens, Conpet nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră
discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport
cu ceilalţi.

(14) Conpet are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte
informatii confidenţiale prezentate de acesta.

(15) Conpet derulează dialogul până când identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale
obiective.

(16) După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat ofertanţii cu privire la acest aspect, Conpet
va invita participanţii selectaţi să depună oferta finală, ofertă care se elaborează pe baza
soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele
necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract.

(17) Conpet va respecta principiul proporţionalităţii şi va transmite invitaţia de depunere a ofertei finale
cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, astfel încât fiecare
ofertant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.

(18) Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă
minimă stabilită de comun acord cu ofertanţii selectaţi pe parcursul derulării acestei etape .

(19) Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
a) referinţe privind anunţul de participare publicat;
b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba/limbile în care se depun ofertele;
e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici

trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor, prezentate în
etapa de preselecţie pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economica-financiare.

(20) În cazul în care etapa etapa de dialog nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile,
Conpet are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea
condiţiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) din prezentele Norme.

Art. 40 Evaluarea ofertelor finale depuse de către ofertanţi

(1) În cadrul ultimei etapei de evaluare a ofertelor finale, ofertanţii trebuie să depună oferte pe baza
soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei de dialog.

(2) Conpet va evalua ofertele finale depuse de către ofertanţi cu respectarea principiilor prevăzute la
art. 2 alin. (1) din prezentele norme.

(3) Pe parcursul etapei de evaluare, Conpet are dreptul de a solicita c1arificări, detalieri şi nuanţări ale
ofertei. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire,
iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 15 alin. (5).
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(4) Conpet are dreptul de a solicita ofertantului identificat că a depus cea mai avantajoasă ofertă din

punct de vedere economic să reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente
asumate in cadrul acesteia.

(5) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), c1arificările, detalierile, nuanţările, informaţiile
suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor
de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor
finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar
in raport cu ceilalţi ofertanţi.

Cap. VI Derularea contractului de achizitie

Art. 41 Derularea contractului Încheiat ca urmare a finalizării procedurilor de licitaţie, negociere
sau dialog competitiv

1) Conpet va emite documente constatatoare cu privire la derularea contractului, modul de indeplinire a
obligaţiilor contractuale şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii. Documentele constatatoare vor
fi emise in baza fisei de evaluare a furnizorului facuta de catre servicul solicitant al achizitiei din
cadrul Conpet.

2) Conpet are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la
indeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii,
după cum urmează:

c) pentru contractele de furnizare: in termen de 30 de zile de la data terminării furnizării produselor care
fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, in termen de 30 de zile de la data expirării
perioadei de garanţie a produselor in cauză;b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele
de servicii de proiectare: in termen de 30 de zile de la data terminării prestării serviciilor care fac
obiectul respectivului contract;

d) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 30 de zile de la data terminării prestării
serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 30 de zile de la data
incheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;

e) pentru contractele de lucrări: in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, in termen de 30 de zile de la data incheierii
procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor intocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor
in cauză.

3) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se intocmesc in 2 exemplare, Conpet având
următoarele obligaţii:

a) să elibereze un exemplar operatorului economic;
b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei.
4) Documentele constatatoare emise de către Conpet in conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi

contestate in justiţie.
5) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul este asimilabil situaţiei prevăzute la

art. 13 alin. (2) Iit. c) din prezentele Norme. Documentele constatatoare se emit in acest caz în
termen de 30 de zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat
semnarea acestuia.

CAPITOLUL VII: Garanţii

VII.1) Garanţia de participare

Art.42

Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Conpet faţă de riscul unui
eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea
contractului de achiziţie.
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Art.43

Conpet are obligaţia de a preciza În documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este
prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul În care documentaţia de
atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii:

a) cuantumul garanţiei de participare În sumă fixă, sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea
estimată a contractului de achiziţie;

b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egală cu perioada de
valabilitate a ofertei.

Art.44

(1) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă În original,
În cuantumul şi pentru perioada prevăzută În documentaţia de atribuire. Garanţia de participare trebuie
sa fie irevocabila, si sa prevada in mod expres ca plata sumei respective se va face necondiţionat,
respectiv la prima cerere a Conpet, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(2) Conpet nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită bancă,
nominalizată În mod expres În documentaţia de atribuire.

(3) Garanţia de participare se poate constitui şi prin:

a) ordin de plată cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii
ofertelor;

b) depunerea la casieria Conpet a unei sume În numerar, În cazul În care valoarea garanţiei de
participare este redusă ca valoare.

(4) În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea

ofertelor.

Art.45

(1) Conpet are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită,
atunci când acesta din urmă se află În oricare dintre următoarele situaţii:

a) Îşi retrage oferta În perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie În perioada stabilită prin

contract;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie/acordul-cadru În

termenul stipulat la art. 51 alin. (4);
d) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

câştigătoare, se restituie de Conpet În cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de
bună execuţie.

(2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se
returnează de Conpet după semnarea contractului de achiziţie cu ofertantullofertanţii ale cărui/căror
oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei.

V11.2)Garanţia de bună execuţie

Art.46

(1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant În scopul asigurării unităţii
achizitoare de Îndeplinirea cantitativă, calitativă şi În perioada convenită a contractului.

(2) Conpet are obligaţia de a stabili În documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de
bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care Însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul
contractului, fără TVA.
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Art. 47 Constituirea garanţiei de bună execuţie

(1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară. Aceasta se
prezinta in original, trebuie sa fie irevocabila, in favoarea Conpet, sa aiba valabilitatea solicitata si sa
mentioneze ca plata sumei reprezentand garantia de buna executie sau a oricarei sume pana la
concurenta acesteia se va face neconditionat, la prima cerere scrisa a Conpet, in care se
mentioneaza obligatiile pe care nu le-a respectat contractantul. Scrisoarea de garantie bancara
devine anexă la contract.

(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare, Conpet are dreptul de a
accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

(3) Dacă părţile convin, garantia de bună execuţie se poate constitui si prin reţineri succesive din sumele
datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la
dispoziţia Conpet, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către
contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului, Conpet urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive
din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de
bună execuţie în contract. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea
contractantului.

(4) Garanţia de bună execuţie trebuie sa fie irevocabilă, şi să prevadă în mod expres că plata sumei
respective se va face necondiţionat, respectiv la prima cerere a Conpet, pe baza declaraţiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate.

Art. 48 Reţinerea şi restituirea garanţiei de bună execuţie

(1) Conpet are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte
sau isi indeplineste in mod necorespunzator obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Conpet are obligaţia de a notifica pretenţia
contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(2) Conpet are obligaţia de a eliberalrestitui garanţia de bună execuţie astfel:
a) În cazul contractului de furnizare, Conpet are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie

în cel mult 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul
contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

b) În cazul contractului de servicii, Conpet are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în
cel mult 30 de zile de la data îndeplinirii de către contractant a tuturor obligaţiilor asumate prin
contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

c) În cazul contractelor de servicii de proiectare, Conpet are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de
bună execuţie, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, după cum urmează:

i. 70% din valoarea garanţiei de bună execuţie, în termen de 30 de zile de la data predării şi aprobării
documentaţiei tehnico-economice in fazele solicitate, a documentatii lor pentru avize, acorduri si
autorizatii si a autorizatiilor de construire/desfiintare, daca este cazul;

ii. restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, în termen de 30 de zile de la data încheierii
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv si
procesului verbal de punere in functiune a obiectivului, respectiv, predarea documentatiei as built.

d) În cazul contractelor de lucrări, Conpet are obligaţia de a eliberalrestitui garanţia de bună execuţie
după cum urmează:

i. 70% din valoarea garanţiei, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii
este minim;

ii. restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală.

(3) Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
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CAPITOLUL VIII: Comisia de evaluare. Constituire, componentă şi atributii

Art. 49 Constituirea şi componenţa Comisiei de evaluare

(1) Pentru atribuirea contractului de achiziţie, la nivelul Conpet se constituie o comisie de evaluare
numita prin Decizia Directorului General al Conpet.

(2) Comisia de evaluare va fi condusă de un preşedinte desemnat din cadrul membrilor comisiei de
evaluare.

(3) Conpet poate decide desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi
experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, in funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(4) Activitatea desfăşurată de membri în cadrul comisiei de evaluare face parte din atribuţiile de serviciu.

Art. 50 Obligaţiile şi atribuţiile comisiei de evaluare

Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul majorităţii simple din numărul
membrilor săi.
Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată îşi vor prezenta punctul de
vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de
atribuire.
Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a
păstra confidenţialitatea şi de a asigura imparţialitatea deciziei.
Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna o declaraţie pe propria răspundere privind
confidenţialitatea şi imparţialitatea, prin care se angajează să respecte prevederile prezentelor
norme şi prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna din situaţiile următoare:
sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul dintre ofertanţi;
deţin părţi sociale şi/sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi;
au un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a
ofertelor;
Declaraţia prevăzută la alin. (4) trebuie semnată înainte de deschiderea ofertelor.
În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau
mai multe dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4), acesta are obligaţia de a solicita,
de îndată, înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
Comisia de evaluare răspunde de desfăşurarea următoarelor activităţi:
i. deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a şedinţeiş
ii. verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele minime de calificare stabilite de Conpet;
iii. solicitarea de c1arificări, dacă este cazul;
iv. verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii

administrative şi al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
v. verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii

administrative şi al încadrării în bugetul estimativ aprobat;
vi. realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
vii. evaluarea ofertelor conform criteriului stabilit pentru atribuirea contractului de achiziţie;
viii. stabilirea ierarhiei ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare, în baza criteriului de atribuire

stabilit;
ix. întocmirea raportului de atribuire şi înaintarea lui spre aprobare Directorului General.

CAPITOLUL IX: Finalizarea procedurii de atribuire

Art. 51 Încheierea contractului de achiziţie

(1) Pretul contractului se poate exprima in lei sau, dupa caz, in valuta la cursul oficial al BNR.
(2) Conpet are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie.
(3) Conpet va încheia contractul de achiziţie cu operatorul economic a cărui ofertă a fost desemnată

câştigătoare, nu mai devreme de 3 zile de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii, cu
excepţia încheierii contractului ca urmare a procedurii de negociere.
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(4) În situaţia în care ofertantul declarant câştigător nu transmite contractul semnat în termen de 7 zile
calendaristice de la data primirii lui, dar nu mai târziu de data în care expiră valabilitatea ofertei sale,
acest fapt reprezintă şi face dovada refuzului respectivului ofertant de a încheia contractul, cu toate
consecinţele care decurg, iar Conpet poate invita, în vederea contractării, ofertantul clasat pe locul al
doilea sau poate decide anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie.

(5) Ofertantul clasat pe locul al doilea poate fi acceptat de către Conpet numai în cazul în care diferenţa
de preţ din oferta financiară clasată pe locul secund şi cea de pe locul unui nu este mai mare de
10%.

(6) In cazul in care la licitatie sau la negociere a participat un singur ofertant, contractul poate fi incheiat
mai devreme de termenul de 3 zile de la data comunicarii rezultatului.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), Conpet are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin
anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 52 din aceste Norme.

(8) Compartimentul de achiziţii are obligaţia de a comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării
procedurii, motivat prin aplicarea criteriului de atribuire.

(9) In cazul contractelor cu o durata mai mare de 24 de luni si pentru care s-a prevazut initial, in
documentatia de atribuire si/sau in invitatia de participare o astfel de posibilitate, pretul poate fi
ajustat cu indicii de inflatie comunicati de Institutul National de Statistica. De asemenea, pretul poate
fi ajustat în următoarele situaţii:

i. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către
autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la
anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza
cărora s-a fundamentat preţul contractului;

ii. pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de
preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea
costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(10) Conpet va publica pe pagina proprie de Internet un anunţ de atribuire a contractului atribuit în baza
prezentelor Norme, in termen de 30 de zile de la data semnarii acestuia.

(11) i) Contractele atribuite in baza unui acord cadru nu pot fi încheiate decât între Conpet şi
operatorul/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv. Atunci când atribuie un
contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, Conpet nu are dreptul de a
impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin
acordul-cadru respectiv.

ii) În cazul în care Conpet încheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul
respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică;
b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se

va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior.
Conpet are obligaţia de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu

respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv.
De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-

cadru, Conpet are obligaţia de a se consulta, în scris, cu operatorul economic, solicitându-i acestuia,
în funcţie de necesităţi, completarea ofertei.

iii) În cazul în care Conpet încheie acordul-cadru cu mai multi operatori economici, numărul acestora nu
poate fi mai mic de 3, în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au
îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile.
În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi
care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul/invitaţia de
participare, Conpet are dreptul:

a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei

operator/operatori economic/economici care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile de calificare şi
selecţie solicitate şi care au prezentat ofertă admisibilă.

iv) În cazul în care Conpet încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, atunci acordul
respectiv trebuie să prevadă cel puţin:

a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică;
b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară.
v) Conpet are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat

cu mai mulţi operatori economici:
a) fie fără reluarea competiţiei;
b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
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vi) Conpet are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (v) Iit. a)

numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în
acordul-cadru.

vii) Conpet are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. (v) lit. b):
a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru;
b) fie, dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru, prin detalierea

acestora sau prin utilizarea, dacă se consideră necesar, unor alte elemente/condiţii prevăzute în
caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.

viii) În cazul prevăzut la alin. vii) lit. b), Conpet are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea
procedură:

a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit, Conpet consultă în scris operatorii economici
semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b) Conpet fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens având obligaţia
de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea
ofertelor;

c) ofertele se prezintă în scris, iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat
pentru deschidere a expirat.

d) Conpet atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă, pe baza criteriului
de atribuire precizat în documentaţia de atribuire.

e) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care
fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze
elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor acordului-cadru semnat
intre parti. În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului, îmbunătăţirea acestui
element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de
ajustare.

f) În cazul în care, în urma reofertării, Conpet nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor care fac
obiectul reluării competiţiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul
loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a
condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.

g) Daca in documentatia de atribuire si anuntul de participare este prevazut faptul ca in urma derularii
procedurii de atribuire, in baza acordului cadru incheiat, se pot solicita oferte de pret si pot fi emise
comenzi ofertantului cu oferta de pret cea mai mica fara a fi nevoie de incheierea contractelor
subsecvente.

(12) (i) În cazul în care operatorul economic caruia Conpet ii transmite o solicitare pentru încheierea unui
contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care
face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută in acordul-cadru, Conpet are dreptul de a
iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de
respectivul operator economic, numai în cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au

capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă.
(ii) În cazul în care operatorul economic căruia Conpet îi transmite o solicitare pentru încheierea unui

contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, Conpet
are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare,
numai în cazul în care:

a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau
b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au

capacitatea de a răspunde solicitării respective.
(iii) Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea

obligaţiilor în sarcina sa.

Art. 52 Anularea procedurii

(1) Conpet poate anula aplicarea procedurii de atribuire, dacă ia aceasta decizie înainte de data
transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data
încheierii contractului, numai in următoarele cazuri:

a) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile si / sau neconforme;
b) dacă nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în

considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori
financiare;

c) preţul prevăzut in oferta admisibila cea mai avantajoasa nu se încadrează in fondurile care pot fi
disponibilizate de Conpet pentru îndeplinirea contractului de achiziţie;
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d) în cadrul documentaţiei de atribuire si / sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata

erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-e), si
Conpet se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fără ca acestea sa conducă, la rândul
lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (1);

e) este imposibila încheierea contractului de achiziţie, inclusiv în cazul în care contractul nu poate fi
încheiat cu ofertantul clasat pe primul loc.

(2) Conpet va comunica în scris tuturor ofertanţilor, în cel mult 3(trei) zile lucrătoare de la data anularii
procedurii de atribuire, atât decizia de anulare a procedurii cat si motivul care a determinat această
anulare.

(3) Pentru asigurarea transparenţei, Conpet va publica, pe pagina de internet proprie, decizia motivată
de anulare a procedurii.

CAPITOLUL X: Contestaţii adresate Conpet

Art. 53 Dreptul la contestaţie

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al
Conpet emis cu încălcarea dispoziţiilor din prezentele Norme, poate solicita, prin contestaţie,
anularea actului, emiterea unui act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în
conditiile prezentelor Norme.

(2) În se~sul prevederilor alin. (1), prin persoană vătămată se înţelege orice persoana care:
a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire;
b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al Conpet, de natură să

producă efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul prevazut de prezentele Norme a
unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.

(3) Este considerat act al Conpet:
a) orice decizie emisă de Conpet în legătură cu derularea procedurilor de atribuire;
b) orice alt act al Conpet, altele decât cele prevăzute la lit. a) care produce sau poate produce efecte

juridice.
(4) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:
a) denumirea, sediul şi codul unic de înregistrare al contestatorului, precum şi persoanele care îl

reprezintă şi în ce calitate;
b) denumirea obiectului contractului de achiziţie;
c) dispoziţia din prezentele Norme şi/sau din documentaţia de atribuire pe care contestatorul o

consideră încălcată;
d) interesele lezate si/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le suferă sau le poate suferi contestatorul;
e) rezultatul urmărit prin soluţionarea contestaţiei.
f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
g) semnătura reprezentantului persoanei juridice.
(5) În lipsa elementelor prevăzute la alin. (4) de mai sus, contestatia va fi considerată incompletă,
Conpet notificând contestatorului elementele lipsă. În cazul în care, ca urmare a notificării sus-
menţionate, contestatorul nu adaugă elementele lipsă indentificate de Conpet, în termenul acordat de
acesta, constestaţia va putea fi respinsă.

Art. 54 Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Constituire, componentă şi atributii

(1) Pentru soluţionarea contestaţi lor privitoare la derularea procedurilor de atribuire, se constituie o
comisie de contestatie numita prin Decizia Directorului General al Conpet.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi condusă de un preşedinte desemnat din cadrul
membrilor comisiei de contestaţie.

(3) Conpet poate decide desemnarea pe lângă comisia de contestaţie a unor specialişti externi, numiţi
experţi cooptaţi. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe
parcursul acestui proces, in funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(4) Activitatea desfăşurată de membri în cadrul comisiei de soluţionare a contestaţiilor face parte din
atribuţiile de serviciu.
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Art. 55 Obligaţiile şi atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor

(1) Orice decizie a comisiei de contestaţii trebuie să Întrunească acordul majorităţii simple din numărul
membrilor săi.

(2) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor care nu sunt de acord cu decizia adoptată Îşi vor
prezenta punctul de vedere În scris, elaborând În acest sens o notă individuală care se ataşează la
dosarul achiziţiei.

(3) Pe parcursul desfăşurării procesului de soluţionare a contestaţiilor, membrii comisiei de soluţionare a
contestaţiilor au obligaţia de a păstra confidenţialitatea şi de a asigura imparţialitatea deciziei.

(4) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia de a semna o declaraţie pe propria
răspundere privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, prin care se angajează să respecte
prevederile prezentelor norme şi prin care confirmă totodată că nu se află În niciuna din situaţiile
următoare:

a) sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul dintre ofertanţi;
b) deţin părţi sociale şi/sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi;
c) au un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a

ofertelor;
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (4) trebuie semnată imediat după desemnarea lor ca membri În comisia

de solutionare a contestatiilor, Înainte de analiza contestatiilor.
(6) În cazui În care unul dint're membrii desemnaţi În comisia de contestaţii constată că se află În una

sau mai multe dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4), acesta are obligaţia de a
solicita, de Îndată, Înlocuirea sa din componenţa comisiei.

Art. 56 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
(1) Contestaţiile referitoare la documentaţia de atribuire si desfăşurarea procedurii de atribuire vor fi

adresate de către operatorii economici la Conpet, in original, la adresa: Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-
3, cod 100559, jud. Prahova, Registratura si prin fax, la nr. (004) 0244402304, după cum urmează:

a) cu privire la documentaţia de atribuire, in termen de cel mult 5 (cinci) zile, de la publicarea acesteia
pe pagina de internet a Conpet;

b) cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea
oricărei comunicări transmise de către Conpet pentru derularea procedurii de atribuire.

(2) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardiv introdusă, aceasta se Înaintează Conpet nu mai
târziu de expirarea termenelor prevăzute la a alin. (1).

(3) Primirea unei contestaţii nu atrage suspendarea de drept a derulării procedurii de atribuire. Cu toate
acestea, Conpet Îşi rezervă dreptul de a suspenda procedura În situaţiile În care consideră
necesară această măsură, caz in care perioada de suspendare atrage prelungirea in mod
corespunzator a oricaror termene procedurale afectate de suspendare. Conpet va anunţa ofetanţii
despre suspendarea procedurii de atribuire, de Îndată ce ia această decizie.

(4) După primirea unei contestaţii, Conpet are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le
consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. In cazul in care Conpet va adopta masuri
de remediere, masurile respective vor fi comunicate atât contestatorului cat si celorlalţi operatori
economici implicaţi in procedura de atribuire, nu mai târziu de 2 (doua) zile lucrătoare de la data
adoptării acestora.

(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor, in funcţie de complexitate,
in termen de cel mult 20 (douăzeci) zile de la primirea acestora. In vederea soluţionării contestaţiei,
comisia de soluţionare a contestaţiilor poate solicita contestatorului lămuriri precum si orice
date/documente, in măsura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestaţiei.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita orice date necesare pentru
soluţionarea contestaţiilor si de la alte persoane fizice sau juridice.

(6) In situaţia in care Conpet considera ca este necesar, poate prelungi termenul prevăzut la alineatul
precedent al prezentului articol, dar nu cu mai mult de 10 (zece) zile, caz in care va comunica
decizia sa tuturor operatorilor economici Încă implicaţi in procedura.

(7) Contestaţiile formulate În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire pot fi conexate de către Conpet
pentru a se pronunţa o soluţie unitară.

(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor poate dispune În sensul respingerii sau admiterii În tot sau În
parte a contestaţiei.

(9) Conpet va examina din punctul de vedere al temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin
care îl anulează În parte sau În tot sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea
actelor ce afectează procedura de atribuire.
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(10) În funcţie de soluţia pronunţată, Conpet va decide asupra continuării sau anulării procedurii de

atribuire; Conpet va înştiinţa contestatorul, in termen de 2 (doua) zile lucrătoare, asupra rezultatului
soluţionării contestaţiei şi, după caz, asupra eventualelor măsuri corective decise de Conpet; in
cazul in care Conpet decide măsuri corective sau anularea procedurii, Conpet va înştiinţa asupra
acestora, în termen de 2 (doua) zile lucrătoare, toţi participanţii implicaţi in procedura de atribuire.

(11) Decizia pronuntata de Conpet, in cadrul procedurii de solutionare a contestatiilor, se bucura de
prezumtia absoluta de temeinicie.

(12) Conpet poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către
contestator.

CAPITOLUL X: Contestaţii În justiţie. Limitarea raspunderii civile

Art. 57 Persoana nemultumita de modul in care a fost solutionata contestatia de catre Conpet, se poate
adresa instantei de judecata in temeiul accesului liber la justitie.

Art. 58 Cuantumul total al despăgubirilor care pot fi solicitate de contestator în urma soluţionării
favorabile în justiţie a contestaţiilor în legătură cu vreuna dintre procedurile de atribuire organizate si
desfăşurate de către Conpet se limitează la cheltuielile efectuate de acesta la elaborarea ofertei sau
de participare la procedură dar nu mai mult de cuantumul a 5 salarii medii pe economie.

DIRECTOR GENER
Ing. Liviu lIaşi

DEPARTAMENT MANAGEMENTUL INVESTITIILOR ŞI ACHIZIŢlllOR

Ing. Albu Radu R~
SEF SERVICIU JURIDIC

Cons. jr. Irinel Geant

COORDONATOR-AVI
Cons. jr. CO~iCă

SEF SERVICIU ACHIZITII

Jr. AgriP";;f;/;VU
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ANEXA A

1. Servicii hoteliere şi de restaurant

I
-20ervicii de transport feroviar

I

I
" - ~Fervicii de transport naval

I

- -4~rvicii de transport anexe şi auxiliare - -- - - --

I
s. Iservicii juridice, de executare silită, expertiză judiciară şi extra-judiciară

I
I

-irvicii de recrutare şi de plasare a forţei de muncă - ------

77ervicii de investigaţie şi de siguranţă, cu excepţia serviciilor -d-e-t-ra-n-s-p-o-rt-c-u-v-e-h-ic-u-le-b-Ii-n-da-t-e----

I

8. Servicii de Învăţământ şi de formare profesională

---.:-------- ---------------_.------------ --- ----
9. 'Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială

I
10. 'Servicii de recreere, culturale şi sportive

____ 1 _
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ANEXA 1

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

ANUNŢ DE PARTICIPARE

la procedura de licitaţie/negociere pentru achiziţia de produse/servicii/lucrări

1. Achizitor: Conpet SA ("Conpet"); [date de identificare]
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: [LICITATIE sau NEGOCIERE].
3. Locul de furnizare a produselor / serviciilor / lucrarilor: .
4. Natura produselor / serviciilor / lucrarilor care vor fi furnizate: .
5. Cantitatea de produse / servicii / lucrari care trebuie furnizate: .
6. Opţiunea de achizitionare de produse / servicii / lucrari similare suplimentare: .
7. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga

cantitate de produse / servicii / lucrari: .
8. [In cazul in care produsele / serviciile / lucrarile sunt divizate pe loturi] indicatii referitoare la

posibilitatea ca operatorii economici sa depuna oferte pentru unul, mai multe sau toate laturile:

9. [In cazul achizitiei de produse] indicatii referitor la prezentarea de mostre, descrieri, schite si / sau
fotografii: .

10. Durata contractului de achizitie: .
11. Data intrării in vigoare a contractului de achizitie: .
12. Subcontractanti: [SE ACCEPTA sau NU SE ACCEPTA].
13. [In cazul in care criteriul de atribuire este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere

economic"]
14. Oferte alternative: [SE ACCEPTA sau NU SE ACCEPTA].
15. Documentatia de atribuire se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat

adresata catre [date de contact Conpet SA]
16. Data limita de primire a solicitarilor de c1arificari: .
17. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: .
18. Modul de depunere a ofertelor: prin e-maillaadresa [si/sau]pesuporthartie.la

sediul Conpet SA ( ), direct sau prin posta.
19. Limba de redactare a ofertei si a documentelor insotitoare ale acesteia: limba română
20. Garantie de participare la procedura de atribuire: [SE SOLICITA sau NU SE SOLICITA].
21. Modalitati de finantare a pretului contractului de achizitie: surse proprii Conpet.
22. Criterii de calificare privind situatia personala, economica-financiara precum si capacitatea tehnica si

profesionala a ofertantilor: În conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.
23. Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu "Normele procedurale interne" ale Conpet

(publicate pe pagina de internet www.conpet.ro).
24. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: minim zile de la data

limita pentru depunerea ofertelor.
25. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie: [PRETUL CEL MAI SCAZUT sau OFERTA CEA MAI

AVANTAJOASA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC].
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ANEXA 2

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

INVITATlE DE PARTICIPARE

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN [LICITATIE sau NEGOCIERE] PENTRU ACHIZITIA DE
PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

Conpet SA, În calitate de achizitor, vă transmite prezenta

INVITATlE DE PARTICIPARE

la procedura de atribuire prin [LICITATIE sau NEGOCIERE], organizata in vederea atribuirii contractului
de achizitie de produse / servicii / lucrari: .

Va informăm ca anuntul de participare la procedura de atribuire sus-mentionata şi documentaţia de
atribuire sunt publicate pe pagina de internet www.conpet.ro la sectiunea .

Documentaţia de atribuire a contractului de achizitie poate fi obtinuta şi la solicitarea scrisă a oricărui
operator economic interesat, adresata catre Conpet SA [date de contact]

ti Director General
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ANEXA 3

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

INVITATlE LA SEDINTA DE NEGOCIERE

IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PRIN NEGOCIERE

PENTRU ACHIZITIA DE PRODUSE! SERVICII! LUCRARI

Comisia de evaluare constituita de Conpet SA, in calitate de achizitor, va invita la sedinta de negociere
a ofertei societatii dumneavoastra, depusa in cadrul procedurii de atribuire sus-mentionate.

Prima sedinta de negociere va avea loc in data de ora Ia sediul Conpet SA [date de
contact].

Va rugam sa confirmati În scris, pana la data de , participarea reprezentantilor Dumneavoastra
imputerniciti la sedinta de negociere sus-mentionata.

[Negocierea se va derula prin mijloace electronice, la adresa e-mail @conpet.ro.]

Cu stima,

Director General
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ANEXA 4

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE NEGOCIERE

IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PRIN NEGOCIERE

PENTRU ACHIZITIA DE PRODUSE / SERVICII / LUCRARI

Incheiat la data de cu ocazia desfasurarii sedintei de negociere cu ofertantul in cadrul
procedurii de atribuire sus-mentionata organizata de Conpet SA in conformitate cu "Normele procedural
interne" ale Conpet SA, pentru atribuirea contractului de achizitie de .

Comisia de evaluare desemnată de Conpet SA, compusa din:

............ - Presedinte,

............ - Membru,

............ - Membru,

............ -Membru,

............ - Membru,

a procedat astăzi ora " la sediul Conpet SA, la negocierea ofertei depuse de
ofertantul , rezultand urmatoarele:

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de negociere, urmand ca membrii
comisiei de evaluare să informeze in scris ofertantul privind modalitatea de continuare a
procedurii de atribuire, in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire.

COMISIA DE EVALUARE:

............ - Preşedinte Semnatura .

... - Membru Semnatura .

... - Membru Semnatura .

............ - Membru Semnatura .

............ - Membru Semnatura .

REPREZENTANTUL OFERTANTULUI: .

Reprezentant imputernicit Semnatura .
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ANEXA 5

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor

Conpet SA

Încheiat astăzi, , cu ocazia deschiderii ofertelor depuse În vederea atribuirii contractului de
achiziţie U
având ca obiect .

nr. invitaţie/anunţ de participare .

valoare estimată .

Procedura de atribuire este:

Licitaţie U
Negociere U

Comisia de evaluare numită prin nr din data , compusă din:

............................ , preşedinte cu/fără drept de vot;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru de rezervă,

a procedat astăzi, , ora , la (se precizează locul deschiderii ofertelor, cel
indicat În anunţul/invitaţia de participare), la deschiderea ofertelor depuse.

Preşedintele comisiei de evaluare informează că procedura de atribuire s-a organizat În conformitate cu
Normele procedurale interne Conpet SA

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa, dă citire componenţei comisiei de evaluare
şi invită membrii acesteia să reconfirme declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi disponibilitate,
care se anexează prezentului proces-verbal de deschidere.

Nu s-au solicitat c1arificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

s-au solicitat c1arificări privind documentaţia de atribuire/descriptivă/de concurs astfel:
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- 1 prin adresa nr din .

- 2 prin adresa nr din .

- 3 prin adresa nr din .

Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro)
/ au fost transmise operatorilor economici invitaţi la procedura de atribuire.

Contestaţii depuse la documentaţie/ciarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de
c1arificări primite de la operatorii economici:

- Denumirea contestatarului:

- Motive:

- DecizielDecizii:

Operatorii economici au depus oferte astfel:

- în termenul-limită, următorii:

- 1 - cu adresa nr ../. , ora .

- 2 - cu adresa nr ../. , ora .

- oferte întârziate (dacă este cazul):

- 1. S.C - cu adresa nr .1 , ora .

- 2. S.C - cu adresa nr ../. , ora .

La şedinţa de deschidere participă ofertanţi şi/sau reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, după cum
urmează:

Nrtr. -CIOferta~tilCandidaţi - - - ~mele/Ptrentulm.~le-t "t Nr.ldata actului de împuternicire --
c . (eprezen an u UI Impu ernlCI

1. - - ----- -1--- - - --- -- -----
- i - - -- T___ __--1 ---=- J

Se trece la deschiderea ofertelor.

Toţi participanţii recunosc integritatea plicurilor care conţin ofertele.

Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic şi se dă citire datelor
principale ale fiecărei oferte.

LOT 1*:

*) Dacă este cazul.
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Valoare estimată:
- ----,

I

Ofertant ... I

Ofertant

Elementele principale ale ofertei şi
lista documentelor depuse

Preţ

Ofertan!1 ffe~n! ~ -1 Ofertan!3 ,

I ,-- -----,--- - ---r--

I -~--+-_-r-II _--lIPerioada de valabilitate a ofertei1- I I I

....~..~.....-.- - 1--1-- - 1-- -1------- 1- I I 'iI

Exemplu: Declaraţie pe propria
răspundere

................ I I ~----i
_ _ _ 1_ __J

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în cadrul şedinţei de deschidere şi motivele
respingerii sunt următorii/următoarele:

- ~- ------,----- - --]
I

Motivul respingerii

Nr. Denumirea operatorului economic ~----- ~-------- Icrt Lipsă/neconformitate. I Ofertă întârziată Igaranţie de participare
I ! --J1~-1-__ i r - I~r _ ===,___ _1 -_-=----=- I

S-au solicitat c1arificări operatorilor economici după cum urmează:

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca
membrii acesteia, împreună cu experţii cooptaţi (după caz), să analizeze în detaliu ofertele, în şedinte
ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire şi cu c1arificările precizate la
deschidere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va fi
transmis tuturor ofertanţilor.

Comisia de evaluare

Preşedinte (numele, prenumele şi semnătura)

Membru (numele, prenumele şi semnătura)

Membru (numele, prenumele şi semnătura)

Membru (numele, prenumele şi semnătura)

Membru (numele, prenumele şi semnătura)
------------- ----

Reprezentanţii operatorilor economici

.............. (numele, prenumele şi semnătura şi, după caz, observaţii/obiecţii)
--- -- --- ---------

____ J

34



.CONPET

ANEXA 6

la Normele procedurale interne ale Conpet SA

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului .

având ca obiect .

nr. invitaţie/anunţ de participare .

valoare estimată .

Procedura de atribuire este:

Licitaţie U
Negociere U

(dacă este cazul)

Invitaţia de participare a fost transmisă la data de către următorii operatori
economici:

1 ;

2 ;

3 .

Comisia de evaluare numită prin nr din data , compusă din:

............................ , preşedinte cu/fără drept de vot;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru de rezervă,

a procedat În data de , la ora , la deschiderea ofertelor.

Au depus oferta următorii ofertanţi:

1 ;

2 ;

3 .
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Au fost respinşi În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii ofertanţi:
-::-L ------- ----------- ----------
Nrt~' IDenumirea ofertantuluic .

I

1~tivul ~s-p-in-g-e-r-ii------ - ---

I-1
-r--
-'- -

- --Ţ-- ---
Ir
-r--- -
I-------------------- -- - ---- -------

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi, după caz:

EDecizia de desemnare a experţilor cooptaţi nr. ..!. .
-- ~ - -- - --

IAtribuţii şi responsabilităţi Motivarea necesităţii
I _ _ _ __ _ _ _ _~.............................. r
I ~~-_~=1_- _

1. 1••••••••••••••••

I
I

2. .. .--,--------

~ -Ţ - --
Nr. -N l' I
crt. J ume e ŞI p~en~me e

Preţurile citite În cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:

-Nr.--r ------------------ -
Denumirea ofertantului

crt. I
Ir-
I

I
I

"Ţ-
I

L

Preţul ofertei
(fără TVA)

Nu s-au solicitat c1arificări privind documentaţia de atribuire

ori, după caz,

s-au solicitat c1arificări privind documentaţia de atribuire, astfel:

- 1 prin adresa nr din .

- 2 prin adresa nr din .

- 3 prin adresa nr din .

Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost publicate pe pagina de internet www.conpetro Într-un
document ataşat anunţului de participare.

Sau

Răspunsurile la solicitările de clarificare au fost transmite tuturor operatorilor economici invitaţi.

Contestaţii depuse la documentaţie/ciarificări la documentaţie/răspunsul autorităţii la solicitările de
c1arificări primite de la operatorii economici:

- Denumirea contestatarului:

- Motive:

- DecizielDecizii:
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Procesul de evaluare

CaIifica rea/sel ecţia ofe rtanţi10rIca nd idaţi lor

LOT 1* (dacă este cazul):

Observaţii (Clarificări
solicitate/răspunsu ri)

1---
I
I,---
I

Ofertant ...

--r
I

I
i

_J

----l-
I--,
I

Cerinţe minime de calificare publicate în
anunţul/invitaţia de participare

- - - - ---- --------1-- -- --
Ofertanţi

Ofertant 1

Admis/Respins

Pentru fiecare ofertant se va menţiona succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerinţe, inclusiv, dacă au fost solicitate diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

Evaluarea propunerilor tehnice

LOT 1* (dacă este cazul):

---- ---- -------~- --

Ofertant 1
Ofertanţi

Cerinţe minime din caietul de sarcini

Conformă/Neconformă

I Ofertant ...

I
I
i

__J _

Observaţii
(Clarificări solicitate/răspunsuri)

Pentru fiecare ofertant va fi menţionat succint, dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerinţe.

Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a analizat propunerile financiare sub aspectul existenţei corecţii lor admise de lege,
al încadrării în valoarea estimată a contractului, al preţului aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea
ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat etc.

Comisia de evaluare a solicitat c1arificări ofertanţilor după cum urmează:

Următoarele oferte au fost declarate inacceptabile / neconforme:

Denumirea ofertantului I Lot* l Motivul respingerii r Observaţii J-- ,----! -----1- - - -- I

~-----i-----r- 1-----1
- ---- ! I - -1-- ------ ---- -- j

J___ _1_____ _ I I
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În urma aplicării criteriilor de atribuire contractului, a rezultat următoarea ierarhie:

Denumirea oferteiNr. :
crt.

I
I--Ţ,:----- -- --- ----

_ ,Oferta ~epusă de .

I- -- ----

Faţă de cele de mai sus, Comisia de evaluare:

HOTĂRĂŞTE

- - ,- ----
I Punctajul obţinut

--Ţ -

I

I

În conformitate cu prevederile art din Normele procedurale interne necesar funcţionării
Conpet SA, oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect este
cea depusă de ofertantul cu o propunere financiară, fără TVA, de Iei, respectiv .
EURO.

Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/aceştia a/au declarat că o
subcontractează împreună cu (denumirea/numele subcontractanţilor)

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire a contractului de achiziţie,
astăzi, Ia sediul Conept SA

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

.................................... (motive)

Comisia de evaluare,

............................ , preşedinte cu/fără drept de vot;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru;

............................ , membru de rezervă,

............................ , secretar fără drept vot (numele şi prenumele) (semnătura)
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