INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI
pentru atribuirea contractului având ca obiect : Servicii de pază și protecție a obiectivelor
aparținând U.A.T. Județul Hunedoara
Prezenta secțiune detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici
trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din
Anunțul de participare și caietul de sarcini.

1.
INSTRUCȚIUNI PRIVIND GARANȚIILE SOLICITATE
A.
Garanția de participare
Cuantumul garanției de participare: 6.900,00 lei.
Garanția de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile
legii. Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada
de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.
Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite împreună cu oferta și celelalte
documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de
garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv
la prima cerere a Autorității contractante, pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei
garantate.
În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul U.A.T. Județul Hunedoara nr.
RO56TREZ3665006xxx000123 deschis la Trezoreria Municipiului Deva (CF 4374474). Documentul de
plată va fi transmis împreună cu oferta, până la data limită de depunere a ofertelor.
În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în
numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori
economici.
Garanția de participare se returnează de către Autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare
de la data constituirii garanției de bună execuție. Garanția de participare, constituită de ofertanții a
căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după
semnarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu ofertantul /ofertanții ale cărui/căror
oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câștigător.
În cazul în care Autoritatea contractantă se află în situația de a anula procedura de atribuire, garanția
de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la
această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.
După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost
declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de
expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit Autorității contractante o
solicitare în acest sens. Autoritatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.
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B.
Garanția de bună execuție
Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va
constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare.
2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND OFERTA
A.
Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va prezenta:
- o descriere a modului in care acesta iși va organiza activitatea de prestare a serviciilor pentru fiecare
obiectiv în parte,
- personalul ce urmează a fi alocat pentru prestarea serviciilor,
- lista cu dotarea tehnică de care dispune operatorul economic în vederea prestării serviciilor de pază,
- Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a
ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în
România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate
privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind
sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html,
- Declarație cu privire la faptul că este de acord cu clauzele contractuale propuse de Autoritatea
contractantă. Eventualele observații cu privire la prevederile clauzelor contractuale se vor formula în
scris și vor fi inaintate Autorității contractante numai în perioada de clarificări.
În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, se constată faptul că anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile
caietului de sarcini.
B. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va prezenta:
- Formularul de ofertă (Formular anexat)
- Centralizatorul de prețuri (Formular anexat)
- Calculație preț pentru tariful unitar ofertat (Formular anexat)
Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în Lei, fără TVA (TVA-ul va fi evidențiat separat).
Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate,
respectiv prețul unitar (lei/oră) pentru serviciile prestate, precum și valoarea totală pentru serviciile
prestate în perioada 01.05.2020-31.12.2020.
Intră în obligația ofertanților să demonstreze faptul că au prevăzut în cadrul ofertei resurse financiare
suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în
mod corespunzător obligațiile în cadrul contractului.
Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către Autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu
excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr.
395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori
aritmetice se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și
prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată
în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel
mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de
prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de
atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri
litigioase între părțile contractante.
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C. Modul de prezentare a ofertei
Data limita de depunere a ofertei: conform anunțului de participare.
Modul de prezentare al ofertei:
a) adresa la care se depune oferta : adresa de e-mail: achizitiicjhd@gmail.com
Oferta trebuie să fie semnată pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanții autorizat/autorizați
ai ofertanților. Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar
dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Se va prezenta obligatoriu un opis al documentelor depuse.
În cazul unor documente emise de instituții/organisme oficiale abilitate, acestea trebuie să fie
semnate și parafate conform prevederilor legale.
b) Oferta va conține și următoarele documente:
- scrisoare de inaintare a ofertei;
- împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat să reprezinte
ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Împuternicirea va fi
însoțită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite;
- dovada constituirii garanției de participare;
c) Confidentialitate
Autoritatea contractantă asigură garantarea protejării acelor informații pe care ofertanții le
precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acelor informații sunt
în măsura să prejudicieze interesele legitime ale acestora, în special în ceea ce privește secretul
comercial și proprietatea intelectuală. Ofertanții vor prezenta în mod justificat în cuprinsul propunerii
tehnice informațiile pe care le consideră confidențiale și care nu pot fi dezvăluite terților.
Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nicio ofertă întârziată sosită după termenul limită
de depunere a ofertelor, după cum este acesta specificat în Anunțul de participare.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care
guvernează viitorul contract de achiziție publică, după cum sunt acestea prezentate în documentația
de atribuire, ca fiind singura bază de desfășurare a acestei proceduri de atribuire, indiferent de
situația ori de condițiile proprii ale ofertantului.
Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul își asumă răspunderea
exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării
la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de
ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea
respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a
ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă
informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau
îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul
informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod
corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.
3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
În cazul în care două sau mai multe oferte au preț egal și cel mai scăzut totodată, autoritatea
contractantă va solicita ofertanților să prezinte o nouă propunere financiară, caz în care contractul va
fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR
A.
Evaluarea Propunerilor Tehnice
Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Tehnică:
1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se accepta Propuneri Tehnice care se referă
numai la o parte din obiectul Contractului;
2) demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor minime din Caietul de sarcini.
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Dacă este cazul, Autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări cu privire la Propunerile
Tehnice în vederea finalizării evaluării acestora.
Ofertanții transmit răspunsul în scris Autorității contractante la adresa de e-mail
achizitiicjhd@gmail.com
B.
Evaluarea Propunerilor Financiare
Pe parcursul evaluării, Comisia de evaluare va verifica dacă Propunerea Financiară:
1) se referă la întregul obiect al Contractului. Nu se acceptă Propuneri Financiare care se referă
numai la o parte din obiectul Contractului;
2) este corelată cu informațiile incluse în Propunerea Tehnică. Toate cerințele descrise în
Propunerea Tehnică trebuie acoperite prin prețuri în Propunerea Financiară.
Activitățile descrise în Propunerea Tehnică, dar pentru care nu sunt incluse prețuri, vor fi considerate
ca fiind incluse în prețul cerințelor prezentate de către Ofertant în Propunerea Tehnică.
Pentru aceste cerințe Autoritatea va plăti doar prețul stabilit în Propunerea Financiară și nimic în
plus, chiar dacă acestea sunt realizate în timpul executării Contractului.
Autoritatea poate solicita clarificări/completări ale informațiilor prezentate de Ofertanți cu privire la
Propunerile Financiare.
Ofertanții transmit răspunsul în scris autorității contractante la adresa de e-mail
achizitiicjhd@gmail.com
În cazul în care Autoritatea contractantă solicită unui ofertant clarificări și, după caz, completări ale
documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat
clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente,
oferta sa va fi considerată inacceptabilă.
Oferta admisibilă - Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau
neadecvată.
Situații ce determină respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsă ca inacceptabilă, neconformă sau
neadecvată în situațiile descrise mai jos.
Oferta poate fi considerată inacceptabilă în următoarele situații:
- ofertantul nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în
Documentația de atribuire ;
- în orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuză sa extindă perioada de
valabilitate a Ofertei și a garanției de participare;
- nu remediază în termenul acordat eventualele neconcordanțele referitoare la îndeplinirea
condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea
acesteia;
- ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/ completările
solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente;
- ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul
propunerii tehnice sau propunerii financiare;
- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice din oferta sa;
- ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la oferta acestuia;
- constituie o alternativă la prevederile Caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în
considerare deoarece în Anunțul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea
depunerii unor oferte alternative;
- nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă
și de protecție a muncii, atunci când aceasta cerința este formulată în condițiile art. 51, alin.
(2) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- prețul, fără TVA, inclus în Propunerea Financiară depășește valoarea estimată comunicată prin
Anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru
îndeplinirea contractului/acordului-cadru;
Oferta poate fi considerată neconformă în următoarele situații:
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-

nu respectă cerințele prezentate în documentele achiziției;
a fost primită cu întârziere;
prezintă indicii de înțelegeri anticoncurențiale sau corupție;
este considerată de Autoritatea contractantă ca fiind neobișnuit de scăzută;
în cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informațiile și/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al prețului sau al
costurilor propuse;
- nu satisface în mod corespunzător cerințele Caietului de sarcini;
- conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Autoritatea
contractantă, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar
ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la
clauzele respective;
- conține în cadrul Propunerii Financiare prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și
care nu pot fi justificate;
- Propunerea Financiară nu este corelată cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea
conduce la executarea defectuoasă a contractului/acordului-cadru, sau constituie o abatere
de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice;
- oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr.
98/2016, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor și/sau oricând pe
parcursul evaluării acestora;
- în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea 98/2016 se constată că Propunerea
Financiară are un preț sau conține costuri neobișnuit de scăzute în raport cu cerințele astfel
încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului/ acordului-cadru la parametrii cantitativi și
calitativi solicitați prin Caietul de sarcini.
Oferta poate fi considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanță fată de obiectul contractului,
neputând în mod evident satisface, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele Autorității
contractante indicate în documentele achiziției.
C.
Reguli de evitare a conflictului de interese
Conflict de interese reprezintă orice situație în care membrii personalului Autorității contractante,
care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia
au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul
procedurii de atribuire.
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în
calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în
cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să
distorsioneze concurență.
Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:
- persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți ori persoane care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați/terți sau subcontractanți;
- soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații
concrete că pot avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea
pe parcursul procesului de evaluare.
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Contractantul se va asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict
de interese, cum ar fi:
- situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu
persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziție implicat în procedura de atribuire;
- situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul
Autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de
atribuire.
Contractantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind furnizarea de
produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică/sectorială, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de
participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai
Autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu
care Autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a
încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică/ sectorială, pe
parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii
ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
5. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Contractul se atribuie ofertantului care îndeplinește criteriile de selecție și calificare impuse și a cărui
ofertă a fost stabilită câștigătoare de către comisia de evaluare pe baza criteriului de atribuire
precizat în anunțul de participare și în documentația de atribuire.
Deoarece criterial de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, oferta câștigătoare este cea al cărei preț,
fără TVA, este cel mai mic.
6. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII
Autoritatea contractantă va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre
deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, ori după
caz, la anularea procedurii de atribuire și eventuala inițiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și
cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
În cadrul comunicării, Autoritatea contractantă va informa ofertantul câștigător cu privire la
acceptarea ofertei prezentate.
Autoritatea contractantă va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost
declarată câștigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
i. fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
candidaturii sale;
ii. pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă,
neadecvată şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerințelor
de funcționare și performanță prevăzute în caietul de sarcini;
iii. fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă și conformă, prin urmare admisibilă, dar
care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor
câștigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie
contractul de achiziție publică/sectorială sau, după caz, ale ofertanților cu care urmează să se
încheie un acord-cadru;
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Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații numai în situația în care
divulgarea acestora:
- ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei
prevederi legale sau ar fi contrară interesului public;
- ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privați, sau
ar prejudicia concurență loială dintre aceștia.
Comunicarea prin care se notifică rezultatul procedurii se transmite prin fax sau prin mijloace
electronice. În cazul în care Autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul
aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, termenele de așteptare pentru încheierea
contractului se majorează cu 5 zile.
7. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Autoritatea contractantă are obligația de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind
rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în
următoarele cazuri:
i. au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile și/sau neconforme;
ii. nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deși pot fi luate în considerare,
nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau
financiare;
iii. abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă
încheierea contractului.
În sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege:
- criteriile de calificare și selecție, precum și criteriul de atribuire sau factorii de evaluare
prevăzuți în cadrul anunțului de participare, precum și în documentația de atribuire au fost
modificați;
- pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau
omisiuni, iar Autoritatea/entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri
corective fără ca acestea să conducă, la încălcarea principiilor.
Prin excepție, Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziție publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și, oricum, înainte de data încheierii
contractului, numai în următoarele cazuri:
- ca urmare a deciziei pronunțate de instanța de judecată competentă prin care dispune
eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul de participare,
din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de
atribuire;
- autoritatea contractantă nu mai are asigurate fondurile necesare realizării achiziției sau nu
mai există necesitatea ce urma a fi acoperită; cele două situații nedatorându-se unei acțiuni
sau inacțiuni a Autorității contractante.
Autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de
atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și
le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.
8. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul desemnat câștigător,
în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei
subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului contractul/ contractele
încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.
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In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a
fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță
majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare
câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz
contrar, procedura de atribuire se anulează.
Potrivit prevederilor art.144 alin.(1) din H.G. nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
refuzul nemotivat al ofertantului declarat câştigător de a semna contractul de achiziție publică este
asimilabil situaţiei prevăzute la art. 167 alin (1) lit g din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
cu modificările și completările ulterioare.
9. INSTRUCȚIUNI PRIVIND PROCEDURA DE REMEDII
În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de
Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu
modificările și completările ulterioare.
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