
APROBAT:

prin Procesul-verbal nr. 13 al sedintei Consiliului
de administratie al 1.S. "Rezervatia Naturald

"Codrii"" din data de 02.12.2021

REGULAMENTUL
privind achizi{ionarea bunurilor, lucrlrilor qi serviciilor la

I.S. "REZERVATIA NATURALA'CODRII''"

r. DrsPozrTrr GENERALE

1. Regulamentul privind achizilionarea bunurilor, lucr6rilor qi serviciilor la
i.S. "R.rervalia Naturali "Codrii"" (in continuare - Regulament) reglementeazd
modalitdlile, procedeele de achizilie pentru necesitSlile I.S. "Rezervalia Naturali
"Codrii"i' (in continuare - tntreprindere) qi asigurd transparenla in cadrul
achiziliilor de bunuri, lucrSri gi servicii, minimizarea costurilor, economisirea
mijloacelor bdneqti, asigurarea principiului celeritSlii/operativitSlii in cadrul

achiziliilor, dar qi sporirea gradului de eficienld a activitAtii intreprinderii.
2. Prevederile prezentului Regulament nu se aplicd in cazul achiziliondrii

serviciilor financiare, care se efectueazd conform Regulamentului cu privire la
achizilionarea serviciilor financiare de cdtre intreprinderile de stat/municipale qi

societdlile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 38712014, precum qi in cazul achiziliondrii serviciilor de

audit, care se efectueazS conform Regulamentului cu privire la modul de selectare

a societdlilor de audit qi termenii de referinli pentru auditarea situaliilor financiare
anuale ale intreprinderilor de stat Ei societSlilor pe acliuni in care cota statului
depSqeqte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.

875120t5.
3. Prezentul Regulament stabileqte condiliile de organizarc qi desfrEurare a

modalitSlilor de achizilie in scopul asigurdrii unui proces eficient de achizilii de

bunuri, lucrdri qi servicii, al asigurdrii necesitdlilor intreprinderii cu bunuri, lucr[ri
qi servicii, al participdrii operatorilor economici in cadrul procedurilor de achizilie

Ei dezvoltdrii concurenlei intre aceqtia crednd o concurenli intre solicitanfi, al
promovdri i imp arli al itili i pro c e duri lor de achizilii, re g1 ementdnd :

l) stabilirea modalitdlilor de achizilie a bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor;
2) stabilirea responsabilitdlilor grupului de lucru pentru achizilii;
3) stabilirea condiliilor de intocmire, publicare qi/sau expediere a invitaliilor

de participare;
4) stabilirea condifiilor de depunere, deschidere Ei evaluare a ofertelor;



5) determinarea cerinlelor speciale pentru participare la procedurile de
achizilie;

6) stabilirea condiliilor de atribuire qi incheiere a contractelor de achizilie.
q.faachizilionarea de bunuri, lucrdri, servicii, intreprinderea ,. corduce de

urmStoarele principii :

1 ) di sponibilitatea informaliilor privind achiziliile ;

2) egalitatea, echitatea, nediscriminarea qi restricliile nerezonabile asupra
concurenlei in raport cu pdrlile la achizilii;

3) cheltuieli directe qi eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru
achizilionarea de bunuri, lucrdri, servicii (lu0nd in considerare, dup[ caz, costul
ciclului de viald al produselor achizilionate) gi punerea in aplicare a mdsurilor
menite s5 reducd costurile intreprinderii;

4) lipsa restricliilor privind admiterea la participarea de achizilii prin stabilirea
unor cerinte inaccesibile participanjilor la achizilie.

^l5. Intreprinderea are obligalia de a face cunoscutE intenlia in vederea
efectudrii achiziliilor, cu publicarea, in cel mult 30 de zile de la data aprobirii
planului de achizilii, a unui anun! de intenlie pentru toate contractele de achizilie
preconizate a fi atribuite, separat pentru produse, lucrdri qi servicii, in decursul
urmitoarelor 12luni de la publicarea acestui anun!.

Publicarea anunfului nu creeazd, autoritAlii contractante obligalia de a efectua
respectiva achizilie publica.

6. Procedurile de achizilii se realizeazd, in baza planului de achizilii aprobat,
inclusiv modificdrile operate la acesta, qi publicat pe pagina-web a lntreprinderii
qi a fondatorului prin organizarea procedurilor $e atribuire.

7. Planul de achizilii se aprobd de cdtre Intreprindere pentru o perioadi de

cel pulin un an.

8. Pentru organizarea gi desfdqurarea achiziliondrii bunurilor, lucrdrilor qi

serviciilor, se instituie un grup de lucru printr-o decizie specialS (printr-un ordin) a

conduc[torului intreprinderii. Grupul de lucru este format din cel pulin 5 membri,
iar in cazuri temeinic justificate, din cel pulin 3 membri. Preqedintele grupului de

lucru se desemn eazd prin ordin al conducdtorului intreprinderii.
f . intreprinderea, prin decizia specialS (in continuare - ordin) de creare a

grupului/grupurilor de lucru, stabileqte expres atribuliile grupului de lucru Ei

funcliile fiecdrui membru in parte, necesare pentru a fi exercitate in cadrul
procedurilor de achizilii. Ordinul se emite pdn6 la plasarea pe pagina-web a

intreprinderii a anunlului privind inilierea procedurii de achizilie, publicarea
documentaliei aferente procedurii de achizilie qi/sau expedierea invitaliilor pentru a
participa I a achizilii.

10. In componenla grupului de lucru nu pot fi incluse persoanele cointeresate
de rezultatele achiziliondrii (inclusiv persoanele care sunt participanli la
achizilionarea de bunuri, lucrdri qi servicii, conducdtorul intreprinderii, creditorii
acesteia). In cazul in care astfel de persoane sunt identificate in grup de lucru,
conducitorul intreprinderii este obligat sd ia o decizie privind modificarea
componenlei grupului. Membrul grupului de lucru, interesat de rezultatul



achiziliei, este obligat sd comunice preqedintelui grupului de lucru despre existenla
interesului pdnd la desfEgurarea achiziliei qi trebuie sd fie retras din componenla
acestuia.

I 1. Pentru asigurarea transparenlei procedurilor de achizilie, conducerea
intreprinderii ya monitoriza corespunderea acestora prevederilor prezentului
Regulament qi va raporta trimestrial consiliului de administralie al intreprinderii
privind achiziliile efectuate in perioada de raportare.

12. In cazul atribuirii unui contract de achizilii de lucrdri sau servicii
finanfat/subvenfionat cu peste 50% direct de cdtre persoane juridice de drept public
qi care nu se referd la excepliile specificate la art. 5 din Legea nr. 13112015 privind
achiziliile publice se va aplica prevederile legii menlionate.

13. Intreprinderea nu este in drept sd achizilioneze bunuri a cdror valoare de
pia{a constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia, conform
ultimelor situalii financiare anuale, sau depd;esc 400 000 lei, f6rd aprobarea
consiliului de administrafie al intreprinderii qi acordul scris al fondatorului.

14.La etapa depunerii ofertei, operatorul economic este obligat sd completeze
Declaralia privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art.l6 alin. (2) lit. a) din
Legea nr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea municipald,
prezentatd in anexa nr. 5.

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul achizilionbrii bunurilor,
lucririlor, serviciilor in cadrul intreprinderii se efectu eazd in conformitate cu
prevederile Legii nr. 13312011 privind proteclia datelor cu caracter personal.

16. In scopul sporirii transparenlei procesului de achizilii in totalitate,
oblinerii unui raport de calitatelpre! mai bun in cadrul procedurilor de achizilii
qi reducerii costurilor de tranzac[ionare pentru toate pdrlile implicate,
i,
Intreprinderea este in drept sd utilizeze Sistemul informalional automalizat
"Registrul de stat al achiziliilor publice (Mtender)".

II. NOTTUNI PRINCIPALE

17. in sensul prezentului Regulament vor fi ulilizate urmdtoarele notiuni
principale:

caiet de sarcini - documentalie scris5, parte componentd a documentaliei de

atribuire, care detaliazd condiliile tehnice de proiectare qi executare a lucrdrilor sau
prestare a serviciilor, cerinlele fa15 de calitate, standardele qi reglementirile tehnice
aplicabile, testele, verificdrile, modificdrile. in cadrul specificaliilor
tehnice/caietelor de sarcini, intreprinderile nu vor include descrieri care ar
contribui la limitarea concurenfei;

operator economic - furnizor de bunuri, executant de lucrdri Ei/sau prestator
de servicii, care poate fi orice persoani frzicd sau juridici, orice entitate publici
sau asocialie de astfel de persoane qi/sau entitdli care furnizeazd pe piald bunuri,
executl lucriri qi/sau presteazd servicii;



lucrdri - orice lucrdri legate de constructie, reconstruclie qi reparalie, montare

Ei instalare a refelelor, sistemelor sau echipamentelor tehnologice sau de
comunicalii;

plan de achizilii - ansamblul necesitdlilor de bunuri, lucrdri sau servicii pentru
intreg anul corespunzdtor bugetului intreprinderii pe anul respectiv, necesititi care
urmeazd, a fr realizate prin incheierea unui sau a mai multor contracte de achizilii,
in funclie de modul de planificare ale acestor contracte;

servicii - orice servicii legate de efectuarea unor acliuni sau activitdli de cdtre
prestator in favoarea intreprinderii (expedierea corespondenlei, servicii de
evaluare, deservire juridic6, instruire, proiectare);

subdiviziune responsabild * subdiviziune din cadrul intreprinderii
responsabila de activitdlile de logisticd sau de deservirea patrimoniului;

acord-cadru - acord incheiat intre intreprindere qi unul sau mai mul1i
operatori economici, avdnd ca obiect stabilirea condiliilor pentru contractele care
urmeazd s[ fie atribuite in decursul unei perioade determinate, in special in ceea ce
priveqte prelurile Ei, dupd caz, cantitdtile prevdzute.

III. MODALITATILE DE ACHIZITIE A BUNURILOR,
LUCRARILOR $I SERVICILOR

Secfiunea 1 Date generale

18. Contractul de achizilii poate fi atribuit prin urmdtoarele proceduri:
1) licitalie deschisd;
2) proceduri negociate;
3) cererea ofertelor de preluri.
Procedura de bazd de atribuire a contractului de achiziyie este licitalia

deschisS. in cazul procedurii de achizilie prin licitalie deschisd, intreprinderea
p oate^ re curge I a utilizar e a ac ordu I ui - c ad ru.

lntreprinderea are dreptul sd utilizeze acordul-cadru ca instrument specific
de atribuire a contractelor de achizilii.

19. Procedura de negociere reprezintd achizilia bunurilor, serviciilor gi

lucrlrilor prin care Intreprinderea consultd operatorii economici cu privire la
op{iunile acestora qi negociazd condiliile contractuale cu unul sau mai mulli dintre
aceqtia.

20. Achizilia prin cererea ofertelor de preluri, reprezinld achizigia de bunuri,
lucrdri qi servicii pentru necesit6lile Intreprinderii, a c6ror valoare estimatS, fdrd
taxa pe valoarea addugatd, depdseSte suma de 200 000 lei, dar nu depd;e;te sumo
de 800 000 lei.

21. Achizilia de valoare micd reprezintd actul juridic cu titlu oneros, exprimat
prin contul de plat6, dacd valoarea acestuia nu dep[q:qte l0 000 lei frrd taxa pe

valoarea addugald, sau prin contractul incheiat intre Intreprindere qi operatorul
economic, dacd valoarea acestuia depd;e;te l0 000 lei, dar nu depd;e;te 200 000
lei frrd taxa pe valoarea addugati.



22. tn cantl achiziliei de valoare micd nu este obligatorie respectarea
condiliilor de intocmire, publicare qi/sau expediere a invitaliilor de participare, de

depunere, deschidere qi examinare a ofertelor prevdzute in prezentul Regulament.
23. Pentru a determina procedura de achiziyie aplicabild, subdiviziunea

responsabild va asigura calcularea valorii estimative a contractului Ei alte
particularitdli aferente, prin efectuarea unui studiu de pia!6.

24. lntreprinderea nu are dreptul sd divizeze achizilia prin incheierea de

contracte separate, in scopul aplicirii unei alte proceduri de achizilie decAt

procedura care ar fi fost utilizatd, in conformitate cu prezentul Regulament, in cantl
in care achizilia nu ar fi fost divizatd. Excepfie constituie achizilia de bunuri,
lucrSri qi servicii sezoniere care impune incheierea unor contracte separate pe

diferite perioade Ei ale cdror condilii de achizilionare se modificd in functie de

perioada in care sunt realizate.
25. Nu constituie divizarc a achiziliei procurarea de bunuri, lucriri qi servicii

in caz de maximd urgenld (extremS necesitatea), cdnd se procurd bunuri, lucrdri gi

servicii care nu au fost planificate insS a apdrut necesitatea achizilionirii acestora

din cauza unor situalii exceplionale, avarii, deteriordri a utilajului. pentru
asigurarea funcliondrii normale qi/sau neintrerupte a procesului de produclie qi/sau

activitdlii normale a intreprinderii.
26. De regu16, contractele de achizilie se incheie pe un an, ins6 pentru

achiziliile de bunuri, lucrdri qi servicii a cdror perioadd de realizare este mai mare

de un an, contractul poate fi incheiat pentru intreaga achizilie, insd realizarea lor
urmeazd a fi asigurati in limitele mijloacelor planificate anual prevdzute in aceste

scopuri gi precizate anual in contract.

Sec{iunea a 2-a Temeiurile achizi{iei prin procedura de negociere

27. Achizilia pfln procedura de negociere se efectueazd in unul dintre
urmdtoarele cazuri:

1) intr-o misurd strict necesarS, din motive de maximd urgenld ca urrnare a

unor evenimente imprevizibile pentru intreprindere, nu se pot respecta termenele
pentru desfrgurarea altor proceduri de achizilie cu publicarea prealabili a unui
anun! de participare. ln cazul situafiilor excepfionale, achizilionarea produselor se

realizeazd ludnd in considerare faptul cd volumul produselor achizilionate nu
trebuie sd dep6qeascd cantitatea necesard pentru depdgirea situaliei exceplionale
sau lichidarea consecinlelor negative ale acesteia, iar in caz de necesitate, de a se

completa pdni la volumul minim stabilit de produse;
2) din motive tehnice, de crealie sau referitoare la proteclia drepturilor

exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrdrile sau serviciile
necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor gi nu
existd o altd alternativd, deline monopolul, este unicul dealer oficial al producfiei,
sau unicul lui dealer ce efectueazS deservirea garantatd qi curentd a produselor,
livrate anterior gi disponibilitatea unui alt vdnzdtor este imposibild din cauza

garanliilor acordate, este unicul furnizor, cumpdrdtor, antreprenor in regiunea



respectivd, cu condilia ca toate cheltuielile legate de antrenarea concurenlilor din
alte regiuni este economic neavantajoasd, produsele ce se produc in baza unor
tehnologii unice sau posedd calitali cu caractere specifice, ori cdnd furnizorul este
determinat prin act normativ;

3) achtzilionarea bunurilor, lucrdrilor sau serviciilor de la producdtori qi/sau
furnizori autorizali de producitor care asigurd deservirea ulterioar6 a acestora,
aflali peste hotarele Republicii Moldova, dacd, in cadrul studiului de piald efectuat
prealabil se constatd cd pe piafa internd nu sunt producdtori de bunuri, lucrdri Ei
servicii ce corespund necesitalilor de achizilie sau preful acestora este prea mare in
raport cu prelurile producdtorilor din strdindtate;

4) achizilionarea bunurilor, lucr6rilor sau serviciilor de la licitalii/magazine
electronice cu condilia ca preful acestora sd nu depdEeascd sau s5 fie in limitele
prelurilor de pe piafa acestor bunuri, lucrdri qi servicii.

28. in cazul contractelor de achizilii de bunuri, intreprinderea efectueazd
achizilii prin procedura de negociere, dacd;

1) contractul de achizilii se referd la livrdrile suplimentare efectuate de

furnizorul ini1ial, destinate fie pentru inlocuirea parliald a bunurilor sau a
instalaliilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaliilor
existente, dac6 schimbarea furnizorului ar obliga intreprinderea sd achizilioneze un
material tehnic cu caracteristici diferite, care ar conduce la incompatibilitate sau la
dificultdli tehnice disproporlionate de utilizare Ei intrelinere. Valoarea cumulatd a

contractelor atribuite pentru bunuri suplimentare nu trebuie sd fie mai mare de l5o/o

din valoarea contractului inilial;
2) bunurile ce umrcazd a fi procurate sunt cotate qi achizilionate la o bursd de

materii prime;
3) contractul de achiziyii se referS la procurarea de bunuri in condilii deosebit

de avantajoase, argumentate economic, fie de la un fumizor care igi inceteazd
definitiv activitSlile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de

insolvabilitate, fie in baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de

aceeaqi natur6, in temeiul legisla{iei nalionale. 
A

29. In cazul contractelor de achizilii de lucrdri ;i servicii, lntreprinderea
efectueazd achizigii prin procedura de negociere:

1) pentru lucrdrile sau serviciile suplimentare care nu sunt prevdzute in
proiectul estimat inilial qi nici in contractul inilial qi care au devenit necesare
pentru executarea lucrdrilor sau prestarea serviciilor indicate in acestea, ca urrnare
a unei situalii neprev6zute, cu condilia atribuirii contractului operatorului
economic care efectueazdlucrarea respectivd sau presteazd serviciul respectiv;

2) dacd lucrdrile sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din
punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului ini1ial, frrd a

constitui un inconvenient major pentru intreprindere;
3) dacd lucrdrile sau serviciile respective, chiar dacd pot fi separate de obiectul

contractului ini1ial, sunt strict necesare pentru frnalizarea acestuia. Valoarea
cumulat6 a contractelor atribuite pentru lucrdri sau servicii suplimentare nu trebuie
si fie mai mare de l5oh din valoarea contractului inilial;



4) pentru lucririle sau serviciile noi, constdnd in repetarea lucr[rilor sau
serviciilor similare incredinlate de cdtre intreprindere aceluiaqi operator economic
cdqtigdtor al contractului inilial, cu condilia ca lucr[rile sau serviciile respective sd
fie conforrne cu un proiect de bazd gi s[ fi fEcut obiectul unui contract inilial
atribuit prin procedur6 de licitalie sau cererea ofertelor de preluri.

Sec(iunea a 3-a Acordul-cadru

30. Acordul-cadru reprezintd o modalitate speciald de atribuire a contractelor
de achizilii care poate fi utilizat dupd aplicarea unei proceduri de licitalie deschisd
qi care stabileqte condiliile esenfiale pentru contractele subsecvente care urwrcazd
sE fie atribuite, inclusiv cerinlele pentru selectarea operatorului/operatorilor
economic/economici.

31. intreprinderea are dreptul sd utilizeze acordul-cadru in urmdtoarele
cazuri

1) c6nd necesitatea intreprinderii cu privire la achiziyionarea de bunuri, lucrdri
sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevdzut cu limite minimale qi

maximale pentru o perioadi determinatS, iar bunurile, serviciile gi lucrdrile ce
satisfac cerinlele intreprinderii pot face obiectul unui contract subsecvent;

2) datoritd naturii specifice ale obiectului achiziliei referitoare la caracteristici
tehnice qi de performanld care evolueaz6,rapid pe piald;

3) in alte cazuri cdnd intreprinderea decide utilizarea acordului-cadru ca
modalitate speciald de atribuire prin prisma eficacitdlii qi eficienfei achiziliei
planificate. 

A

32.In vederea incheierii acordului-cadru, Intreprinderea respectd prevederile
prezentului Regulament, la toate etapele, pdnd la atribuirea contractelor bazate pe

acordul-cadru respectiv.
33. intreprinderea poate sd incheie acorduri-cadru pe o durati de maximum

patru ani, lindnd cont de necesitdli, alocalii qi condiliile fieclrei achizilii in parte
pentru justificarea unui termen mai mare de un an. Durata unui acord-cadru poate
fi mai mare de patru ani, in cazuri excepfionale, pe care intreprinderea le poate
justifica, in special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeazd. a

fi atribuit e in baza acordului - cadru re spectiv.
34. Toate contractele subsecvente acordului-cadru vor fi atribuite in

conformitate cu termenele pi condiliile acordului-cadru, respect6nd prevederile
prezentului Regulament.

35. Intreprinderea, prin
operatorii economici care sunt
principale:

1) pe durata acordului-cadru, sd nu incheie cu un alt operator economic care
nu este parte a acestuia un contract subsecvent avdnd ca obiect achizilionarea
bunurilor/serviciilor/lucririlor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, in
situa{ia in care cantitSlile maxime estimate nu au fost consumate;

incheierea unui acord-cadru, iqi asumd fa!6 de
parte a acordului respectiv urm[toarele obligalii



2) sd atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ori de

cite ori intenlioneazd sd achizilioneze bunurile/serviciile/lucrdrile care au f6cut

obiectul acordului-cadru respectiv, respectAnd condiliile esenliale stabilite la

incheierea acestuia, in special cerinlele tehnice qi financiare stabilite in acord.

36. Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru iqi asumS ca obligalie
principald fap de intreprindere furnizarea de bunuri/prestarea de servicii/execulia

de lucrdri, astfel cum a fost prevdzut in acordul-cadru respectiv ori de cAte ori
intreprinderea solicitd acest lucru. Solicitarea intreprinderii adresatd operatorilor
economici pentru a fumiza bunuri/presta servicii/executa lucrdri se materializeazd
prin incheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

37. intreprinderea are obligalia de a se consulta, in scris, cu operatorul

economic de fiecare datd cdnd intenlioneazd sd atribuie un contract de achiziln
subsecvent unui acord-cadru, solicitdndu-i acestuia, in funclie de necesitdli,

completarea ofertei. 
A

38. in cazul in care intreprinderea incheie acordul-cadru cu mai mul1i

operatori economici, numdrul acestora nu poate fi mai mic de 3, in mSsura in care

existd un num6r suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de

calificaresi seleclie, precum gi care au prezentat oferte admisibile.
39. in cazul in care intreprinderea incheie acordul-cadru cu mai mulli

operatori economici, acordul respectiv trebuie sd prevadd cel pufin:

1) obligafiile pe care fiecare dintre operatorii economici gi le-a asumat prin

propunerea tehnicd;
2) prelul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevdzut in propunerea

financiar6;
3) elementele/condiliile care rimAn neschimbate pe durata intregului acord-

cadru;
4) elementele/condiliile care vor face obiectul reludrii competiliei pentru

atribuirea contractelor subsecvente, in cazul utilizdrii acordului-cadru cu reluarea

competiliei;  
5) orice alte elemente/condifii pe care Intreprinderea le considerd necesare.

40. ln cazul in care operatorul economic sau niciunul dintre operatorii

economici cu care intreprinderea a incheiat acordul-cadru, cdrora intreprinderea le

transmite o invitalie de reofertare pentru incheierea unui contract subsecvent,

conform termenelor qi condiliilor stabilite in acordul-cadru incheiat, nu arelau

capacitatea de a rispunde acestei invitalii din motive proprii, intreprinderea are

dreptul sd inilieze o noud procedurd de atribuire pentru achizilionarea intregii
cantitdli necesare in cadrul respectivului contract subsecvent.

41. intreprinderea are dreptul sd incheie contracte subsecvente numai in
perioada de valabilitate a acordului-cadru. Durata contractelor subsecvente

atribuite inbaza acordului-cadru ar putea fi mai lungd sau mai scurt6, dupd caz.

42. Contractarea suplimentar6 prin incheierea acordurilor adilionale la

contractele subsecvente este interzisS.
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IV. ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU PENTRU ACHIZITII

43. Grupul de lucru se instituie din specialiqtii intreprinderii in limita
personalului scriptic. Din grupul de lucru vor face parte in mod obligatoriu: Eefii de
secfii, contabilul-qef, reprezentan{ii subdiviziunii responsabile qi subdiviziunii
juridice.

44. Pe parcursul activitefli grupului de lucru, pot fi antrenali consultanli-
specialigti/experfi in domeniul in care se efectueazd achizigia, acegtia din urmd
neavdnd drept de vot.

45. Grupul de lucru igi desfrqoard activitatea in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament, cu respectarea principiilor transparenfei, publicitdlii,
obiectivitdlii, imparlialitSlii, nondiscrimindrii (tratamentului egal) Ei eficienlei
r e alizdrii 

^ach 
i zi 1i i I or.

46.In cazul, in care unul dintre membrii grupului de lucru absenteazd motivat,
el este inlocuit (frrd emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercitd
funcliile acestuia pentru perioada de absen![ qi, respectiv, exercitd funcliile pe care
membrul grupului de lucru absent le exercitd din oficiu. Efectuarea unei asemenea
inlocuiri se consem neazd, in procesul-verbal.

47. Grupul de lucru are urmdtoarele atribulii:
1) elaboreazdplanuri anuale de efectuare a achiziliilor;
2) intocmeqte anunluri qi invitalii de participare in cadrul procedurilor de

achizilie;
3) elaboreazd documentalia de atribuire qi alte documente aplicabile in cadrul

procedurilor de achizilie;
4) iniliazd, qi desfdqoari proceduri de achizilii;
5) asigur6 transmiterea fiecdrui operator economic care a depus o cerere de

participare rdspunsurile Ia orice solicitare de clarificare;
6) asiguri participarea largd a operatorilor economici la procedurile de

achrzilie;
7) examineazd, evalueazd, qi compar6 ofertele operatorilor economici

prezentate in cadrul procedurilor de achizi\ie;
8) atribuie contracte de achizilii care sunt incheiate de intreprindere cu

operatorii economici;
9) monitorizeazd executarea conform6 a contractelor de achizilii Ei asigurd

publicarea pe pagina web a informa{iilor referitoare la executarea acestora;
10) asigurd informarea, in termen de 3 zile lucritoare de la data aprobdrii

deciziei grupului de lucru, ofertanlilor referitor la decizia grupului de lucru,
motivele care au stat la baza deciziei grupului de lucru;

l1) asigurd publicarea rczultatului procedurii de atribuire a contractului pe

pagina web a Intreprinderii;
12) pSstreazd qi line evidenla tuturor documentelor intocmite qi aplicate in

cadrul procedurilor de achizigie.
48. Grupul de lucru este obligat: 

A

l) si asigure eficienla achiziliilor pentru necesit6lile Intreprinderii;



2) sA asigure participarea
procedurile de achiz\1ie, in scopul
neloiale in cadrul achiziliilor;

3) s5 asigure obiectivitatea gi

4) si asigure transparenla
achiziliilor;

pe scard largd a operatorilor economici la

asigurdrii concurenlei qi combaterii concurenlei

imparlialitatea la procedurile de achizilii;
gi publicarea anunfului privind organizarea

5) s6 asigure informarea operatorilor economici inregistrali la procedura de

achizilie despre operarea modificdrilor in documentalia aferenta procedurilor de

achizilii;
6) sd punl la dispozilia operatorilor economici participanli informalia

reflectatd in documentalia aferenta procedurilor de achiziyii;
7) sd asigure publicarea documentaliei de atribuire pe pagina web oficiald a

intreprinderii, fondatorului qi alte mijloace de informare, dupd caz;

8) sd asigure inregistrarea cererilor de participare la procedurile de achizilie;
9) sd rdspundd la orice demers al operatorului economic asupra documentaliei

aferente procedurilor de achizilii, in termenul prevdzut in documentele utilizate la
procedura de achizilie;

10) sd receplioneze ofertele prezentate de cdtre

pro ceduril e de achiziyie, as i gur6nd inre gi strare a ace stora;
operatorii economici la

11) sd intocmeasc6, in prezenla ofertanfilor, procesul-verbal de deschidere a

ofertelor, conform anexei nr.2;
12) sd examineze, s[ evalueze qi sd compare ofertele operatorilor economici,

in termenele qi in condiliile stabilite in documentalia de atribuire in conformitate

cu prevederile prezentului Regulament;
13) sA asigure, dupd eaz, operatorului economic posibilitatea de justificare a

prelului propus;
14) sd intocmeascd procesul-verbal cu privirc la rezultatele evalulrii ofertelor

depuse in cadrul procedurii de achizilie;
15) si intocmeascd gi sd pdstreze dosarul de achizilie pe un termen de 5 ani de

la inilierea procedurii;
16) sd asigure semnarea de c6tre fiecare membru al grupului de lucru, pe

propria responsabilitate, a declaraliei de confidenlialitate qi impar{ialitate, conform

anexei nr.6, prin care confirmd c6:

a) nu este so!/solie, rudE sau afin, p6nd la gradul al treilea inclusiv, cu una sau

mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanlilor ori cu unul sau mai mul1i

fondatori ai acestora;
b) in ultimii trei ani nu a activatinbaza contractului individual de muncd sau

de colaborare cu unul dintre ofertanli ori nu a f6cut parte din consiliul de

administralie sau din orice alt organ de conducere sau de administralie al acestora;

c) nu deline cote-pdrli sau acliuni in capitalul social subscris al ofertanfilor.

Declaralia de confidenlialitate qi imparlialitate se completeazd in ziua

deschiderii ofertelor.
49.in cazul in care unul dintre membrii grupului de lucru constat6 p0n6 la sau

dupa qedinla de deschidere a ofertelor cd se afl6 in una sau in mai multe dintre
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situafiile specificate la pct.48 subpct.l6), el va solicita imediat inlocuirea sa in
componenla grupului cu o altS persoand, fapt consemnat in procesul-verbal al

grupului de lucru.
50. Componenla grupului de lucru poate fi modificatd de cdtre conducdtor,

prin emiterea unui ordin.
51. Orice operator economic interesat are dreptul sd solicite clarificdri privind

documentalia de atribuire. Grupul de lucru are obligalia s5 rdspundd, in mod clar,
complet qi frrd ambiguitdli, cdt mai repede posibil, la orice clarificare solicitati,
intr-o perioadd care nu trebuie sd depdqeascd, de regu16, 3 zile lucritoare de la
primirea unei astfel de soliciteri din partea operatorului economic, cu exceplia
procedurii de cerere a ofertelor de preluri, caz in care aceastd perioadd nu trebuie

sd depdqeascd o zi lucrdtoare.
52.FErd a aduce atingere prevederilor pct. 51, in mdsura in care clarificdrile

sunt solicitate in timp util, r6spunsurile grupului de lucru la aceste solicitdri trebuie

si fie transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai

tdrziu de 5 zile inainte de data-limitd stabilitd pentru depunerea ofertelor.
53. in cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de

clarificare in timp util, grupul de lucru este in drept si nu r6spundd. in cazul in care

grupul de lucru decide transmiterea rdspunsului la solicitarea de clarificare, aceasta

are obligalia de a extinde termenul de depunere a ofertelor, astfel incdt sd se

respecte termenele prevdzute la pct. 51. In acest caz, extinderea termenului de

depunere a ofertelor nu extinde dreptul de a solicita clarificdri.

V. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

54. Grupul de lucru are obligalia de a stabili in documentalia de atribuire orice

cerin![, criteriu, reguld qi alte informalii necesare pentru a asigura ofertantului o

informare completi, corectd gi explicitd cu privire la modul de aplicare a procedurii

de atribuire.
55. Documentalia de atribuire se intocmeqte Ei se public6 in limba de stat.

56. Documentalia de atribuire poate fi intocmit6 Ei in una dintre limbile de

circulalie internafionald, in cazul in care natura bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor
solicitate impune atragerea de operatori economici strdini, resurse, tehnologii
striine, prestarea de servicii de expertizi sau antrenarea de concurenli strdini.

57. Ofertele se prezintd in limba specificatd in documentalia de atribuire.

Orice operator economic are dreptul sE facd referinle la documentalia de atribuire
qi sd igi formuleze cerinlele in limba in care aptezentat oferta.

VI. CONDITIILE DE TNTOCMIRE, PUBLICARE $I/SAU
EXPEDIEREA INVITATIILOR DE PARTTCIPARE

58. La organizarea procedurilor de achizilie, grupul de lucru va intocmi inilial
invitalia de participare in conformitate cu anexa nr. 1 al prezentului Regulament.
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59. in cazul achizilionbrii lucrdrilor sau serviciilor, invitalia de participare va
fi insolitd de caietul de sarcini qiisau de solicitarea elaboratd de subdiviziunile
ini{iatoare ale procedurii de achizi{ie, ce va confine caracteristicile aferente. in
cazul achiziliondrii bunurilor, invitalia de participare va fi insolitd de specificalia
bunurilor elaboratd de subdiviziunile iniliatoare ale procedurii de achizilie, ce va
conline caracteristicile aferente.

60. Caracteristicile bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor solicitate trebuie s6

prezinte o descriere exactd qi completd a obiectului achiziliei. Caracteristicile
trebuie sd reflecte calitatea, eficienfa, testarea, securitatea, dimensiunile,
simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea,
procesele ;i metodele de producere a obiectului achiziliilor, precum qi procedeele
de determinare a conformitSlii lui cu cerinlele documentelor de participare. La
redactarea caracteristicilor tehnice, proiectelor, desenelor tehnice, schilelor qi

descrierilor se utilizeazd termenii standard ori standardele interna{ionale qi cele

nalionale aprobate.
61. Invitafia de participare se aprobd de cdtre conducdtor. Pentru oblinerea

aprobdrii invitaliilor de participare, grupul de lucru este obligat sd prezinte
urmdtoarele documente :

1) invitalia de participare;
2) confirmarea surselor financiare disponibile.
62. Dupd oblinerea aprobdrii, grupul de lucru asigur6, in mod obligatoriu,

publicarea anticipat6 a invitaliei de participare pe pagina web oficiald a

Intreprinderii qi a fondatorului qi/sau alte mijloace de informare qi, dupd caz,

transmite invitalia de participare operatorilor economici selectali, astfel inc6t
achizilia sd fie realizatd cdt mai eficient.

63. Invitalia de participare va fi transmisd prin poqt6, curier, fax, poqta

electronic[ sau prin ridicare directd de c6tre operatorul economic in urma invitSrii
acestuia. In aceste cazuri acest fapt se va inregistra in registrul coresponden(ei de

ieqire al intreprinderii.
64. Invitalia de participare va fi transmisd tuturor operatorilor economici

interesafi, cu semndtura obligatorie a administratorului.
65. Grupul de lucru solicitd operatorilor economici ca oferta si fie insolitd de

documente confirmative suplimentare, cum ar fi:
1) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, licenla, autoriza[ia,

dupd caz, certiftcatul de distribuitor oficial;
2) certificatul de conformitate, de calitate, de origine a mdrfii, dupd caz;
3) dovada asigurdrii cu personal de specialitate qi echipament necesar care s[

gar anteze r ealizar ea c ontractu lu i de ac hi zi 1i e ;

4) actele ce confirmd s5 nu fie insolvabil sau activitSlile lor s5 nu fie
suspendate;

5) alte documente prevdzute de legislalia.

66. in anunlul publicat urmeazd a fi specificat in mod obligatoriu termenul
pdnd cdnd urmeazd a fr prezentate ofertele pe marginea achiziliei desflgurate.
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Astfel, grupul de lucru va asigura publicarea invitafiei de participare in aga mod
incdt pdnd la termenul-limitd de prezentare a ofertelor sd existe un termen de cel

pulin 5 zile lucrdtoare pentru procedura "Achizi{ii prin cererea ofertelor de
pre{uri" gi cel pulin 14 zile lucrdtoare pentru procedura "Achizi{ii prin licita{ie
deschisS", termen care va oferi posibilitatea ofertanlilor sd intocmeascd oferta qi sd

asigure prezentarea celorlalte documente solicitate. Ofertele prezentale cu

intdrziere vor fi respinse.
67. Termenele prevdzute in pct. 66 se calculeazd incepdnd cu ziua imediat

urmdtoare datei publicdrii invitaliei de participare pe pagina web oficiald a

tntreprinderii qi/sau alte mijloace de informare.
68. Oferta operatorilor economici trebuie sd corespundd indicaliilor gi

cerinlelor din documentalia de atribuire.
69. Orice operator economic cdruia i se solicitd oferta de preluri trebuie sd fie

informat, in invitalia de participare, dacd in prel se includ pe l6ngd costul
bunurilor, lucrdrilor sau serviciilor gi alte cheltuieli.

VII. CONDITIILE DE DEPUNERE, DESCHIDERE,
BXAMINARE $I EVALUARE A OFERTELOR

70. Ofertele se depun personal secretarului grupului de lucru, prin poqtd sau

curier, p6nd la data specificatd in invitalia de participare. Ofertele se prezintd in
plic sigilat. Dupd depunerea ofertei, operatorului ecoriomic i se elibereazd recipisa

in care se indicd data qi ora recepliondrii.
71. Fiecare operator economic va depune o singurd ofertd de prefuri, fera

dreptul de a fi modificatd dupd termenul-limitd de depunere. Asupra unei astfel de

oferte, intre grupul de lucru gi/sau subdiviziunea responsabild qi ofertant nu se vor
purta niciun fel de negocieri.

72. Ofertatrebuie sd fie intocmitd clar cu semndtura persoanei responsabile.

73. Grupul de lucru, la termenul indicat in invitalia de participare aplicabild
procedurii de achizilie, va deschide ofertele prezentate de operatorii economici qi

va da citire tuturor documentelor prezentate in cadrul acestei proceduri, inclusiv a

ofertei, cu menlionarea prelurilor expuse in oferta operatorului economic, dupd

care oferta prezentald va fi semnatd de cdtre toli membrii grupului de lucru. La

deschiderea ofertelor, grupul de lucru nu ia nicio decizie privind anularea

procedurii de achizilie sau determinarea ofertei ca fiind cdqtigdtoare.

74. Grupul de lucru examineazi ofertele in mod confidenlial gi nu divulgd
informalia privind examinarea, evaluarea qi compararea ofertelor.

75.Pe parcursul evaludrii ofertelor, grupul de lucru poate solicita explicalii qi

documente suplimentare de la ofertanli in scopul confirmbrii datelor inilial
prezentate. in cazul in care grupul de lucru, la necesitate, va solicita unele

explicalii suplimentare asupra ofertei prezentate, acesta se va baza pe principiul
egalitSlii intre toli ofertanlii participanfi, cu solicitarea in scris a documentelor sau

explicaliilor necesare. Rezultatele evaludrii se consemneazd in procesul-verbal

privind evaluarea ofertelor, prezentat in anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
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76. Nu se admit modificdri ale ofertei, inclusiv ale prefului ei, ce ar face ca
oferta sd corespundl unor cerinle cdrora inilial nu le corespundea. Grupul de lucru
va corecta doar greqelile aritmetice, depistate in ofertd in timpul examindrii
acesteia, inqtiinlAnd neint6rziat ofertantu l.

77. Grupul de lucru are dreptul sd considere oferta conformd cerinfelor dacd
aceasta confine erori sau omiteri ce pot fi inliturate frrd a afecla esenla ei, dar nu
confine abateri de la prevederile documentelor aferente procedurii de achizigie.
Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, in mdsura in care este posibil, Ei

se va lua in considerare la evaluarea gi compararea ofertelor.
78. Dacd ofertantul nu executi cererea grupului de lucru de a confirna a doua

oard datele de calificare, oferta i se respinge qi se selecteazd o alti ofertd
c6qtigdtoare din ofertele rdmase in vigoare. In cazvl in care refuzul de a prezenta
documentele suplimentare solicitate de grupul de lucru este argumentat, atunci
oferta operatorului economic poate fi acceptat[ cu descrierea desf6quratd a situaliei
respective in proce sul-verbal privind evaluarea o fertelor.

79. Grupul de lucru nu accepti oferta in cazul in care:
1) ofertantul nu accept6 corectarea unei greqeli aritmetice;
2) oferta nu corespunde cerinfelor expuse in documenta{ia de atribuire;
3) s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
80. Grupul de lucru poate descalifica ofertantul la orice etapd a procedurii de

achizilie, dacd va constata cd datele de calificare pe care acesta le-a prezentat sunt

in esenld eronate sau incomplete ori dacS refuzd sd prezinte informalia
suplimentar6 solicitald, care este strict necesard pentru confirmarea datelor de

calificare a ofertantului sau pentru evaluarea ofertei prezentate.

81. Grupul de lucru anuleazdprocedura de achizilii, in modul stabilit, oric6nd,
pdnd la acceptarea ofertelor, dacS:

1) nu a fost posibild asigurarea unui nivel satisfrcdtor al concurenlei, respectiv
numSrul de ofertanli este mai mic decdt cel minim, prevdzut pentru fiecare
procedurd de achizilie;

2) niciunul dintre ofertanli nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute in
documentalia de atribuire;

3) au fost prezentate numai oferte necorespunzdtoare care:

a) sunt depuse dupi data-limitd de prezentare a ofertelor;
b) nu au fost elaborate qi prezentate in conformitate cu cerinlele cuprinse in

documentalia de atribuire;
c) conlin, in propunerea financiard, preluri care par, in mod evident, a nu fi

rezultatul liberei concurenle Ei care nu pot fi justificate temeinic;
d) conlin propuneri referitoare la clauzele contractuale, evident,

dezav antajo ase pentru intreprindere ;

4) prin valoarea inclusd in propunerea financiard., fiecare dintre ele a depdqit

valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizilie respectiv.
82. Grupul de lucru evalueazd Ei compard ofertele calificate pentru a

determina oferta cdEtigdtoare, folosind modul qi criteriile expuse in invitalia de

participare.
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83. in cazul determindrii valorii estimate a lucr6rilor, ponderea prefului in
totalul evalu6rii ofertelor nu va fi mai micd de 8002, a serviciilor - ponderea

prelului in totalul evaludrii ofertelor nu va fi mai micd de 40oh, iar a bunurilor -
ponderea prefului in totalul evalulrii ofertelor nu va fi mai micd de 60Yo.

84. in cazul in care prelurile ofertelor sunt exprimate in doul sau mai multe
valute, atunci pentru inlesnirea evaludrii Ei compardrii ofertelor, prelurile tuturor
ofertelor pot fi recalculate intr-o singurd valutd conform cursului oficial al Bdncii
Nafionale a Moldovei la ziua deschiderii ofertelor. Pe parcursul examindrii

documentelor operatorului economic, grupul de lucru poate solicita explicalii
suplimentare asupra ofertei prezentate, precum Ei asupra documentelor de

calificare.
85. DacS in procesul evaludrii ofertelor se constatd ci oferta cu cel mai mic

pre! nu corespunde cerinlelor, se va da preferinld urmdtoarei oferte cu cel mai mic
pre! care intruneqte toate cerinlele necesare. Rezultatele evaludrii se specificd intr-
un proces-verbal.

86. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat sd semneze procesul-

verbal de deschidere a ofertelor qi procesul-verbal de evaluare a ofertelor, conform

anexelor !r.2 qi nr. 3 alprezentului Regulament.
87. in cazul in care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu

decizia luatd in cadrul qedinlei, el este obligat sd iqi expund opinia separatd in
procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul. Decizia grupului

de lucru este adoptatS cu majoritatea voturilor membrilor grupului de lucru

prezenli in cadrul Eedinlei. Modelul deciziei de atribuire este prezentat in anexa nr.

3 al prezentului Regulament.
88. Dosarul achiziliei se intocmeEte qi se pdstreazd la secretarul grupului de

lucru qi conline actele perfectate in cadrul achiziliei, conform cerinlelor legislaliei

Ei prezentului Regulament. Termenul de pdstrare a dosarului achiziliei este 5 ani.

VI[. CERINTE SPECIALE PENTRU PARTICIPAREA
$I MODALITATILE DE ACHIZITIE

Sec(iunea lAchizi(ionarea bunurilor

89. La procedura de achizi{ii privind procurarea materialelor,
echipamentelor de tehnicd Si de informaticd se admit operatorii economici a c[ror
calificare se confirmi prin urmdtoarele documente:

1) extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
2) certificat de inregistrare a subiectului impunerii la TVA, dupd caz;

3) licenla pentru activitatea in domeniul respectiv, dupd caz;

4) experienld qi competenld in domeniu, cu prezentarea caracteristicii

activitatii intreprinderii in perioada ultimilor trei ani, dup6 caz, qi recomanddri de

la alli cumpdr6tori;
5) alte documente prevdzute de legislalie care sunt necesare pentru incheierea

contractului de achizilie a bunurilor, precum qi normativele tehnice.
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90. La procedura de achizilionare a produselor informalionale (programelor
de calculator) se admit operatorii economici a cdror calificare se confirmd prin
urm6toarele documente :

1) licen{a pentru activitate in domeniul respectiv;
2) certifrcat de inregistrare a subiectului impunerii la TVA, dupd caz;
3) certificat despre experienla similard in domeniul solicitat pe parcursul a doi

ani anteriori, semnat de cdtre conducdtor;
4) certificat despre asigurarea cu personal calificat qi experimentat (cel pu{in 3

ani cu experienld in domeniu), in cazul in care operatorii economici care se ocupi
nemijlocit cu elaborarea produselor informalionale (programelor de calculator),
semnat de cdtre conducStor;

5) certificate sau recomanddri care confirmd pozilia, experienla qi reputafia
operatorului economic in domeniu;

6) alte documente previzute de legislalie care sunt necesare pentru incheierea
contractului de achizilie a bunurilor, precum gi normativele tehnice.

Secfiunea a 2-a Achizi{ionarea lucrlrilor qi/sau serviciilor

91. La procedura de ochizilionore a lucrdrilor ordinare se admit operatorii
economici a cdror calificare se confirmd prin urm6toarele documente:

1) extras din Registrul de stat al persoanei juridice;
2) certificat de inregistrare a subiectului impunerii la TVA, dupd caz;
3) licenla pentru desfEqurarea activitalii respective, dupd caz;
4) certificat despre existen{a personalului calificat pentru indeplinirea

lucrSrilor stabilite;
5) certificat despre asigurarea cu personal

garanteazd, executarea lucrdrilor solicitate,
contabilul-qef;

6) certificate sau recomanddri ce confirmd pozilia, experien{a qi reputalia
operatorului economic in domeniu;

7) alte documente prevdzute de legislalia care sunt necesare pentru incheierea
contractului, precum qi normativele tehnice.

92. La procedura de achizilii a serviciilor ordinare se admit operatorii
economici a cdror calificare se confirmd prin urmdtoarele documente:

l) certificat de inregistrare a subiectului impunerii la TVA, dupd caz;
2) alte documente prevSzute de legislalia care sunt neoesare pentru incheierea

contractului, precum qi normativele tehnice.

Sec{iunea a 3-a Achizi{ia materialelor in scop de producere

93. Subdiviziunile care au necesitate de materiale in scop de producere
completeazd o cerere qi o prezintd conducdtorului, care o remite Secliei logisticd
spre examinare.

calificat qi echipament necesar, care
semnat de cdtre conducdtor si
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94. in cazul unui contract nou, secfia beneficiar din cadrul intreprinderii
prezintd un deviz justificat al cheltuielilor Secliei finan{e gi contabilitate care
examineazS disponibilitatea resurselor financiare de care dispune Intreprinderea,
reieqind din devizul de cheltuieli al tntreprinderii pentru anul corerprrnietor.

95. In cazul unui contract existent, seclia beneficiar din cadrul Intreprinderii
indicd in cerere argumentarea necesitdlii materialelor respective.

96. Seclia logistici transmite cererea preqedintelui grupului de lucru care va
organiza achizilionare prin una dintre modalitSlile stipulate in prezentul
Regulament, precum gi incheierea contractului.

97 . Dupd sosirea materialelor la depozit, Serviciul logistica verificd cantitatea

Ei calitatea 1or. ln caz de stabilire a divergenlelor cantitative qi/sau calitative ale
materialelor receplionate, Serviciul logisticd anunld furnizorul Ei impreund cu
acesta gdsesc o solulie acceptabil[ pentru ambele pdr]i.

IX. ATRIBUIREA $I iNCHEIEREA CONTRACTULU DE ACHIZITIF|

98. Grupul de lucru atribuie contractul de achizilii ofertantului care a depus
oferta cea mai avantajoas6 din punct de vedere economic.

99. Grupul de lucru stabileqte oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere
economic pe baza criteriului de atribuire qi a factorilor de evaluare prevdzuli in
documentalia de atribuire.

100. Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere
economic, grupul de lucru are dreptul de a aplica unul dintre urmdtoarele criterii de

atribuire:
1) prelul cel mai scdzut;
2) costul cel mai mic, se determind pe considerente de rentabilitate, utilizdnd

factori precum calcularea costurilor pe ciclul de via!6;
3) cel mai bun raport calitate-pre!, include, de reguld, un element de pre! sau

de cost. in situalia in care intreprinderea iniliazd o procedurd de achizilie cu buget
fix in care elementul de pre! sau de cost este un pre! sau cost fix, factorii de

evaluare se referd numai la aspectele calitative ale bunurilor, lucrSrilor sau

serviciilor care fac obiectul achiziliei;
4) cel mai bun raport calitate-cost, se determind pe baza unor factori de

evaluare care includ aspecte calitative, de mediu qi/sau sociale in legdturd cu
obiectul contractului de achizilii.

101. Criteriile de atribuire prevdzute la pct. 100 subpct. 3) qi 4) includ:
l) calitatea, inclusiv avantajele tehnice, caracteristicile estetice qi func{ionale,

accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toli utilizatorii, caracteristicile
sociale, de mediu qi inovatoare, precum qi comercializarea qi condi{iile acesteia;

2) organizarea, calificarea qi experienla personalului desemnat pentru
executarea contractului, in cazvl in care calitatea personalului desemnat are un
impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului;
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3) serviciile post-v dnzare, asistenfa tehnicd Ei condiliile de livrare, cum ar fi
data livrdrii, procesul de livrare Ei termenul de livrare sau de ftnalizare.

102. Grupul de lucru este obligat sd informeze operatorii economici despre

rezultatele procedurii de achiziyie, inclusiv despre motivele respingerii ofertelor

sau, dupd caz, anuldrii procedurii de achizilie.
103. in cazul in care doui sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea

contractantd aplicd un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menlionat

explicit in anunlul de participare.
104. Dupi desemnarea cAEtigdtorului achiziliei, trmeazd. incheierea

contractului de achizilion are abunurilor, lucrdrilor sau serviciilor care au constituit

obiectul achiziliei desfbqurat e. La incheierea contractului de achizilii se interzice

modificarea unor elemente ale ofertei c6qtigdtoare, impunerea de noi cerinle

ofertantului cdEtigator sau implicarea oricdrui alt ofertant dec6t cel care a ptezentat

oferta cea mai avantajoasE.
105. Prin derogare de la pct. 104, dacdin procesul negocierii contractului intre

intreprindere Ei oplratorul economic vor apdrea condilii, prevederi contractuale

dezivantajoase inireprinderii, aceasta este in drept, prin intermediul grupului de

lucru, s5 anuleze procedura de achizilie Ei s6 inilieze una nou6.

106. in contract se va specifica faptul cd contractul este incheiat ca urrnare a

procedurii de achizilie desf6Eurate, precum Ei numdrul qi data procesului-verbal in

.ur. u, fost consemnate rezultatele examindrii ofertelor.

107. Contractul de achizilie va fi incheiat in condiliile prevdzute in invitalia de

participare, dar nu mai tdrziu de 20 de zile de la data desemndrii ofertantului

c6qtigdtor.

X. PROCBDURA DE CONTESTARE

108. Rezultatele achiziliilor pot fi contestatela fondator in termen de 5 zile

lucrdtoare de la data anunldrii lor.
109. Litigiile cu privire la achizilii se solulioneaz[ in

administrativ comPetentd.

instanta de contencios
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Anexa nr. I
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucrfilor gi serviciilor al

i.S. "Rerervalia NaturalS "Codrii""

Model

privind achizifionarea

prin procedura de achizilie

INYITATIA DE PARTICIPARE

ltipul proCedurii de achizilie)

1. Denumirea intreprinderii:
2. IDNO:

se indicd obiectul

3. Adresa:
4. Numdrul de telefon/fax:
5. Adresa de e-mail qi pagina web oficiald a intreprinderii:
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficiald de la care se va putea obline accesul la

documentalia de atribuire:
7. Obiectul principal de activitate al intreprinderii:

8. Cumpdrdtorul
participe la procedura
/servicii/lucrdri:

i.*ita operatorii economici interesali care ii pot satisface necesitdlile sd

de achiiilie privind livrarea/prestarea./executarea urmdtoarelor bunuri

Nr.
crt.

Denumirea
bu n u ri lor/servic ii lor/l u cri ri lor

solicitate

Unitatea
de

misuri

Cantitatea Specificarea
tehnici deplini

solicitati,
standarde de

referinti

Valoarea estimati
(se va indica

pentru fiecare lot
in parte)

1 Lotul 1

2. [Lista poziliilor din Lot]

3. Lotul2

4. [Lista poziliilor din Lot]

Valoarea estimativi totali

f. in cazul in care contractul este

oferta (se va selecta):

un operator economic Poate dePune1n

1) pentru un singur lot;
2) pentru mai multe loturi;
3) pentru toate loturile;
4) alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant

5) termenele condiliile de

6) termenul de valabilitate a contractului:

I ivrare/pre stare/executare solicitali:
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10. Prestarea serviciului este rezervatd unei anumite profesii in temeiul unor acte cu
putere de lege sau al unor acte administrative (dupd caz):

(se mentioneaza respectivele acte cu putere de lege Ei acte administrative)

I 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora gi a criteriilor de seleclie; nivelul minim (nivelurile minime) al
(ale) cerinfelor eventual impuse:

Noti: Criteriile de atribuire sunt:
- prelul cel mai sc6zut

- costul cel mai scdzut
- cel mai bun raport calitate-pre1

- cel mai bun raport calitate-cost

Condifii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicali dupd caz):

Nr.
crt.

Descrierea criteriului/cerin{ei Mod de demonstrare
a indeplinirii

criteriului/cerintei

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

2.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

12. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,

precum Ei ponderile lor:

13. Termenul-limit6 de depunere/deschidere a ofertelor:
- pdnd la: [ora exactdJ
- pe: [dotaJ
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

15. Termenul de valabilitate a ofertelor:
16. Locul deschiderii ofertelor:

(adresa deschiderii)

Ofenele intdrziate vor fi respinse.
17. Persoanele autorizate sd asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanyii sau reprezentanlii acestora au dreptul sd participe la deschiderea ofertelor.
18. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

19. in cazul achiziliilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunlurilor
viitoare:

20. Data publicdrii anunlului de intenlie sau, dupd caz, precizarea cd nu a fost publicat un

astfel de anun!:
21. Alte informalii relevante:

Nr.
crt.

Denumirea factorului de evaluare Ponderea (7o)

1

2.

Conduc6torul grupului de lucru: L.$.
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Anexa nr.2
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucr6rilor gi serviciilor al
1. S. "Rezervaf ia NaturalS "Codrii""

PROCES-VERBAL Nr.^_
al qedin{ei grupului de lucru pentru achizi{ii al I.S. "Rezerva{ia Natural5 "Codrii""

privind deschiderea ofertelor depuse in cadrul
(tipul procedurii de achizi[ie)

.20_ privind achizilionarea

aL ),

(locul desfhqur[rii qedinlei)

de lucru constituit prin ordinul nr._ din ),
t)-

20

Grupul
compus din:

1.

2.

20

a
J.

4.
5.

a procedat astdzi ,, "
deschiderea ofertelor depuse.

Au absentat:

20_, ora _ la sediul intreprinderii, la

1.

2.
3.

1.

)
J.

ORDINEA DE ZI:

citirea ofertelor prezentate in cadrul procedurii de achizilie nr,Deschiderea qi

,, " 20-, pentru achizi{ionare? ,

Invitali:
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S-A CONSTATAT:

PAnd la termenul-limit[ ,,_".
oferte/candidaturi dupd cum urmeazd'.

l.

20-, ora _, au fost depuse

(denumirea/numele ofertanlilor)

2.

a
J.

4.

Oferte/candidaturi int6rziate (dacd este cazul) :

l.

2.

a
J.

4.

(denumirea/numele ofertanlilor)
ora depunerii

ora depunerii

., ora depunerii

ora depunerii

La qedinta de deschidere participd ofertanli Ei/sau reprezentanli imputernicili ai acestora,
dupd cum urmeazd:

Preqedintele/membrul grupului de lucru deschide plicurile ce conlin:
- documentele de calificare
- propunereatehnicd
- propunerea financiard

Preturile ofertelor sunt:

Denumirea
ofertantului

Documentele solicitate si alte conditii. cerinte oblieatorii

Nr.
crt.

Ofertan{ii Numele gi prenumele
reprezentantului imputernicit

Numlrul gi data
actului de

imputernicire
1

2.

J.

Nr.
crt.

Denumirea ofertantului Pre{ul ofertei

I
2.
J.

Documentele de calificare prezentate de citre ofertanfi:
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Obiecfii qi propuneri din partea ofertanfilor:

1.

2.

4.

5.

6.

Opinii separate:

1.

Preqedintele grupului de lucru declarf, inchise lucrdrile Eedinlei de deschidere a ofertelor,
urmdnd ca membrii grupului de lucru s[ anahzeze in mod detaliat ofertele depuse in
conformitate cu prevederile documentelor de licitalie gi s[ stabileascd oferta cdgtigdtoare.

Grupul de lucru:

I

(Nume, Prenume) (Semndtura)

2.

4.

5.

Reprezentanf ii ofertanf ilor:

1.

2.
J.
4.

(denumirea/numele ofertanlilor) (Semn[tura)
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Anexa nr.3
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucr6rilor qi serviciilor al
LS. "Rezervatia Naturala "Codrii""

PROCES-VERBAL Nrr_
al qedinfei grupului de lucru pentru achizi{ii al I.S. "Rezerva{ia NaturalI "Codrii""

privind evaluarea ofertelor de pre{uri depuse in cadrulIr

nr.- din ,r-".

privind achizi{iona".u 
G;;m,na r;o;r,;ru;o,u,i,;r,;;,rii6;)

,,"20

Au fost prezenfi la qedin!6:

20

1.

2.

(funcJia in cadrul grupului de lucru)

aJ.

4.

5.

Au absentat:
1.
')
a
J.

Invitafi:

l.
2.
J.

ORDINEA DE ZI:

(subiectul ce urmeaza a fi discutat: examinarea ofertelor, obiectul achizitiei)

S.A EXAMINAT:

1.
(numele, prenumele raportorului)

2. Au fost inaintate invitalii la data do ,, "

(obiectul de achizitie)

20 urmdtorilor agenli



Nr.
crt.

Denumirea ofertantului Pre{ul ofertei

1

2.
3.

economici. Ca rdspuns la anunful nr._, publicat pe pagina web oficiala a

din,,_". 20_, au fost depuse urmdtoarele oferte:

NotI: tn cazul existenlei mai multor pozi{ii/loturi, informalia privind prelurile se prezintd conform
tabelului de mai jos:

Bunurile/serviciile
solicitate (se indici preful

firi TVA)

Denumirea ofertantului

Informafia privind calificarea ofertan{ilor se prezinti astfel:

Denumirea
ofertantului

Documentele solicitate si alte conditii, cerinte obliqatorii

Ofertele operatorilor economici calificali au fost evaluate din punctul de vedere al caracteristicilor
tehnice stabilite in documentatia de atribuire.

Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date din ofertd s-au transmis
scrisori, dupd cum urmeazS:

1. Ofertantului , scrisoarea
beneficiarului nr. din,, "_20-, privind

Nr.
crt.

Denumirea ofertantului Necorespu nderile teh nice constatate

1.

2.
3.

Rdspunsul ofertantului (nr. din" " 20):
(rezumatul rdspunsului)

2. Ofertantului
beneficiarului nr. dill,, "_20_*, privind

, scrisoarea

Rdspunsul ofertantului (nr. din,,_" 20J:

Ofertanf ii respinqi/descalifica{i:

(rezumatul rdspunsului)
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in ruma evaludrii, verific6rii datelor/documentelor de calificare ale ofertan$lor, conform
cerinfelor/modului expus in documenta]ia de atribuire, au fost respingi/descalificafi urmitorii
ofertanfi:

1.

2.
J.

(denumirea ofertantului)

Pentru ofertele care au indeplinit cerinlele minime, prescripfiile, caracteristicile tehnice

descrise in documentafia de atribuire s-a aplicat criteriul de atribuire

NotS: tn cazul aplicdrii criteriului ,,oferta cea mai avantaioasd
economic" obligatoriu se va prezenta modalitatea de calculare a
din Documentalia de atribuire, potrivit tabelului de mai jos.

din punct de vedere tehnico-
punctaj ului, conform formulei

Denumirea
ofertantului

Criterii de evaluare
Preful
ofertei

puncte Criteriul 1 puncte Criteriul 2 puncte Criteriul 3 puncte Total
puncte

in ur*a aplicdrii criteriului de atribuire arezultaturmdtoarea situalie:

S-A DECIS:

Nr.
crt.

Denumirea
ofertantului
cistiqitor

Denumirea
bunurilor/serviciilor/

lucririlor (pozitia/lotul)

Prelulfiri TVA Prelulcu TVA

1.

2.

J.

(denumirea cdgtigdtorului procedurii de achizilie)

(obiectul procedurii)

(volumul/cantitatea; pretul; suma totald)

Semniturile membrilor grupului de lucru:

1.

)
J.

4.

5.

(nume, prenume) (semnf,tura)
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Anexa nr.4
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucrarilor qi serviciilor al
i.S. "Rezervatia Naturald "Codrii""

DAREA DE SEAMA
privind procedura de achizifie

nr. din 202

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

Denumirea intreprinderii
Localitate
IDNO
Adresa
Numirul de telefon
Numirul de fax
E-mail
Paqina web oficiali
Persoana de contact

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri n Servicii u Lucrdri o

Obiectulde achizitie
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia desc/tisd
sau cererea ofeftelor de prefuri)
Numirul procedurii de atribuire (inclusiv linkul
procedurii de atribuire)
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschlsd
sau cererea ofertelor de preluri)
Numirul procedurii de atribuire (inclusiv linkul
procedurii de atribuire)
Data si ora deschiderii ofertelor

Nr:

Link-ul:

Data si ora deschiderii ofertelor Data: I Ora:
Anun! de intenlie publicat Nun Dao

Data:
Linkul:

Anun! de participare publicat
lnvitatia de participare transmisi

Linkul:
Data publicirii/transm iterii:

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA)
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Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului demersului

Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succinti a rispunsului:

Contestarea documentatiei de atribuire Nun I Dao

4. Clarificdri privind documentafia de atribuire (se va completa in cazul tn care au -fost

s ol i c it at e c I ar ifi c dr i)

5. Modificdri operate in documentatia de atribuire (se va completa tn cazul in care au

fost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate (duPd caz) lndica[i sursa utilizati 9i data publicirii:

fransmise operatorilor economici
inreoistrati

Data:

Termen-limiti de depunere 9i deschidere a

ofertelor prelungit
Nun
Da r: , cu 

- 

zile

6. PanA la termenul-limit[ (data .20_, ora ), au fost depuse oferte:

Denumirea oPeratorilor
economici

IDNO Asociaf ii/ad mi n istratorii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de

Oferte intdrziate (duPd caz):

Denumirea oPeratorilor
economici

Data gi ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Note: (nformafia privind documentele prezentate se va consemna ,,*" tn cazul

prezentdrii, ,,-" tll cazul neprezentdrii)

ora

Constatirilcomentarii (duPd caz) :
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Pentru fiecare lot
tr

Pentru mai multe loturicumulate ! Pentru toate loturile a

Alte limitiri privind numirul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

8. Modalitatea de evaluare:

10. Informalia privind ofertele examinate:

NotS: (Informalia privind corespunderea operatorului economic cu specificaliile tehnice se va

indica print ,,* " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatlri/comentarii (se completeazd in cazul tn care speci/icaliile tehnice ale unui operator
economic nu corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunereo

neconformitd{ii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:
(se va completa tabelul de mai jos pentru loturile ctqre au.fost atribuite tn baza criteriilor: cel

mai bun raport colitate-prel sau cel mai bun raport calitote-cost)

Criteriul aplicat *Denumirea 9i numirul lotului (aceasfd rubricd se va
completa dacd in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire)

pre[ulcel maiscdzut 0
costulcel mai scizut tr
cel mai bun raport calitate-pref tr
cel mai bun raport calitate-cost o

Numir
ul

lotului

Denumire
a lotului

)(Il

o
)O
E
ot,
Go
G
.=
E
f

Go
(E

=tr
clo

Operatori economici

Denumirea
operatorul

ui
economic

Denumirea
operatorul

ui
economic

Denumirea
operatorul

ui
economic

Denumirea
operatorul

ui
economic

Denumirea
operatorul

ui
economic

,o
>(E

E<
c.(
5l-
o
(L

E
o.E-
E88
i= c

Btstoao

)O
,(U

gs
ct':fr
o
(L

Io.E.
EEI
E 8.3
Ooo

)(U
L,o
L(Ed
'=.>
=l-
0)
(L

Eo.E-9oc
=.9.!*or
U 8-s
oao

>o
,(E

Lod-={
5l-
o
L

TL

Eo.E.E8t
:= c

6tst
OOo

,o
,(o

od-=sc(
3l-
o
(L

Eo.E-
E38
u E3ooo

Denumire
lot

Denumire
lot
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Denumirea factorului de evaluare
si ponderea fiecirui factor

Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic
Denumirea lotului (se va indica punctajul total

per lot)
Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajultotal
per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei firi
TVA/punctajul acumulat

Lotul 1 1

2
n

Lotul n
,l

2
n

1 l. Clasamentul ofertelor in urma aplicdrii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) cerinlelor
stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in
documentalia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata prezentdrii documentelor confi rmative :

Operatorul economic Documentul
9i/sau

informa[ia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului
economic

Denumirea operatorului
economic

Se indici documentele confirmative privind selecfia 9i calificarea
operatorului economic conform documentatiei de atribuire

Lotul 1 AE'= q)

6Rot
Operatorul economic

Lotul n EE'= q)

6Rat
Operatorul economic

14. Ofertanlii respinEi/descalifica!i:
30



NotI* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q corespuns cu

cerinlele stabilite tn documentalio de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la pct. 14.

15. in ufina examindrii qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a

decis atribuirea contractului de achizitie/acordului-cadru:

16. Anularea procedurii de achizilie public6:
in temeiul

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
cistioitor

Cantitatea Prelul
unitar firi

TVA

Prelultotal
firi TVA

Prelultotal
cu TVA

Argumentare:

17. Componenla grupului de lucru:

Nr.
crt.

Numele gi prenumele Funclia in cadrul
qrupului de lucru

Semnitura

1.

2.

3.

4.
5.
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Anexa nr.5
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucririlor Ei serviciilor al
i.S. "Rezerva{ia Naturald "Codrii""

DECLARATIE
privind neincadrarea in situaliile prev6zute la art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24612017

cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea municipalS

Titlul achizi{iei:

Subsemnatul, , reprezentantul legal al 

- 

,
@(numele qi prenumele)

in calitate de ofertant, la achizili" ,

organizatd, de i.S. "Rezervalia Naturald "Codrii"", declar pe propria rdspundere, sub sancliunea

excluderii din procedurd Ei a sancliunilor aplicate faptei de fals in acte publice, cd nu ne afldm in
situafiile prevdzute la art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr.24612017 cu privire la intreprinderea de

stat Ei intreprinderea municipald, respectiv ofertantul :

- nu are drept membrul in cadrul consiliului de administralie/organului de conducere

qi/sau nu avem persoane care sunt so!/solie, persoana inruditd prin sdnge sau prin adoptie cu

subiectului declardrii (pirinte, frate/sor6, bunic/bunicd, nepot/nepoati, unchi/m6tuqd) qi persoana

inruditd prin afinitate cu subiectul declardrii (cumnat/cumnat5, socru/soacrd, ginere/nord)inclusiv

ori care ie afl6 in relafii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul intreprinderii sau

al furnizorului de servicii de achizilie implicat in procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului

persoane care sunt so!/sotie, persoana inruditd prin singe sau prin adoplie cu subiectului

declar[rii (pdrinte, frate/sor6, bunic/bunic6, nepot/nepoatd, unchi/mdtuq6) qi persoana inruditd

prin afinitate cu subiectul declardrii (cumnat/cumnat5, socru,/soacr6, ginere/nord)inclusiv ori care

ie afl6 in relalii comerciale cu persoane cu funclii de decizie in cadrul Intreprinderii sau al

furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire,
Declar c[ informafiile furnizate in scopul demonstrdrii indeplinirii criteriilor de calificare

sunt complete qi corecte in fiecare detaliu Ei inleleg c5 intreprinderea are dreptul de a solicita, in
scopul verificdrii qi confirm[rii declaraliilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completdrii

Operator economic.
(semndtura)

Persoanele care de{in funclii de decizie in cadrul intreprinderii, responsabile cu achizilia:
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Anexa nr.6
la Regulamentul privind achizilionarea

bunurilor, lucrdrilor Ei serviciilor al

i.S. "Rezervatia Naturald "Codrii""

DECLARATIE
de confiden{ialitate gi impar{ialitate

Sub semnatul/sub semnata , membru desemnat

de lucru pentru achizilii, declar pe proprie rdspundere, sub sancfiunea falsului in

urmdtoarele:
a) nu defin cote-pdrli sau acliuni in capitalul social subscris al unuia dintre

ofertanti/concurenli/candidali sau subcontractanli ;

b) in ultimii trei ani nu am activat in baza contractului individual de muncd sau de

colaboiare cu unul dintre ofertanti ori nu am ftcut parte din consiliul de administrafie sau din

orice alt organ de conducere Sau de administralie al acestora;

c) nu sunt so!/sofie, rudd sau afin, pAnd la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe

persoane angajate ale ofertantului/ofertanfilor ori cu unul sau mai mulli fondatori ai acestora;

d) nu u* niciun interes de naturd sd afecteze imparlialitatea pe parcursul procesului de

verifi carelevaluare a candidaturilor/ofertelor'
Totodatd, mi angajez cd voi pdstra confidenlialitatea asupra conlinutului

ofertelor/candidaturilor, pi.Lu- qi asupra altor infbrmafii prezentate de cdtre operatorii

economici a c6ror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a iqi proteja

proprietatea intelectuald sau secreteie comerciale, precum qi asupra lucrdrilor grupului de lucru

oentru achizitii.' in1.l.g cd in cazul in care voi divulga aceste informalii sunt pasibil de incdlcarea

prevederilor legislaliei civile qi penale.

Membru,
(semn6tura)(Nume, Prenume)

, in Grup
declaralii
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