COMUNA GRINDU
JUDETUL IALOMITA

Anexa nr.2
la H.C.L.nr.48/29.11.2017.
APROBAT,
Primar, Vieriu Costel

STRATEGIA DE CONTRACTARE
1. Date privind autoritatea/entitatea contractantă
- autoritate contractantă: UAT Comuna Grindu, cu sediul în,str. Primariei, nr. 42 comuna Grindu, județul Ialomița,
telefon 0243248001, fax 0243248001, e-mail primgrindu@yahoo.com
- tip autoritate contractantă: autoritate publică locală;
Prezenta strategie de contractare s-a întocmit în conformitate cu art. 9 alin. 3 din HG 395 / 2016 Norme
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice
Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a
achiziţiei în legătură cu:
a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi resursele disponibile la
nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică, pe de altă parte;
b) procedura de atribuire aleasă;
c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia;
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora;
e) stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale;
e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului;
f) justificările privind criteriile de calificare privind capacitatea, criteriul de atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi;
g) obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul, dacă este
cazul;
h) alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.
2. Obiectul achiziției:
- titlul contractului de achiziție publică: ,,Achizitie buldoexcavator pe pneuri cu roti egale “.
- categorie contract: furnizare;
- codul de clasificare C.P.V.: 43262100-8 Excavatoare mecanice (Rev.2)
- descriere: Produsul ce se propune a se achizitiona este un buldoexcavator pe pneuri cu rotile egale, prevăzut cu
urmatoarele echipamente anexe:
 cupa pentru incarcare cu volum de minimum 1,2mc,
 lamă pentru deszăpezire cu latimea de minimum 2,7m,
 echipament de excavare cu cupa trapezoidala de 600mm pentru saparea rigolelor de scurgere a apelor
meteorice
 kit furci paleti pentru incarcarea sau descarcarea diferitelor materiale paletizate, necesar efectuarii unor lucrari
in situatii de urgenta..
3. Modalitatea de atribuire – contract de achizitie publică, cu desfăsurare integrală în SEAP (onlinne).
3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate a contractului de lucrari
Valoarea totala estimata a contractului este de 322.000,00 lei fără TVA, rezultata din insumarea valorilor
tuturor echipamentelor ce urmeaza a se achizitiona, a serviciilor estimate – instruire personal de deservire, efectuarea
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reviziilor in perioada de garantie a produsului, echivalent a 70.000 euro (curs BNR publicat in data de 28.11.2017 – 1
euro = 4,60 lei, valoare). Estimarea valorii contractului de furnizare are la baza preturile la echipamente similare ce se
propun a se achizitiona prin studierea pietei (oferte de preț, contracte incheiate de diversi beneficiari, baza de date a
achizitiilor publice) si analiza preturilor unor astfel de echipamente la nivel national.
3.2. Alegerea și justificarea procedurii de atribuire
Avandu-se in vedere valoarea estimata a contractului de achizitie publica (322,000.00 lei fara TVA) și in
conformitate cu Legea 98 / 2016 – Legea achizițiilor publice art 7 alin 2 autoritatea contractantă atribuie contractele de
achiziţie publică a căror valoare estimată este cuprinsa intre 132.519 lei (mai mare) și 600.129 lei (mai mică), prin
aplicarea unei proceduri simplificate.
Deci procedura de achizitie ce se va decfasura este - cerere de ofertă/procedură simplificată intr-o singură
etapă.
Împărțirea pe loturi – nu se poate imparti pe mai multe loturi, fiind o singură bucată.
3.3 Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea
a) motive de excludere:
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165,
167, 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de
catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti vor completa
DUAE corespunzator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi declaratii
pe propria raspundere ca ofertantii nu se regaseasc in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si art. 59 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, precum si:
 pentru persoane juridice/fizice romane:
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate (din acest
certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);
- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local
(din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora);
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
 pentru persoane juridice/fizice straine:
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa
dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta.
Conform legislatiei in vigoare autoritatea contractanta nu poate incheia si derula contracte de achizitie publica
cu operatori economici care se incadreaza in prevederile art 60, 164, 165 si 167 din legea 98 / 2016.
b) capacitatea de exercitare a activității profesionale: Pentru a demonstra capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale, autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca
o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se
afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, precum si
de catre eventualii terti si subcontractanti (daca este cazul). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini,
documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, care sa cuprinda

2

informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Din certificat constatator emis de ONRC trebuie sa rezulte ca
obiectul/domeniul de activitate principal sau secundar al ofertantului/ofertantilor include executia gamei de lucrari din
care face parte obiectul achizitiei.
c) experienta similara: pentru a demonstra posibilitatea de furnizare a unor astfel de produse similare
autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic ce depune oferta trebuie sa aiba experienta similara si solicita
prezentarea listei principalelor produse furnizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent.
Ultimii 3 ani se considera calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al
perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare simplificat
publicat. Prin lista produselor furnizate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie
sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost furnizate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu produsei similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie
prin prezenta procedura
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE in conformitate cu
prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in:
- documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele produse pe care ofertantul considera ca
autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.
Respectivele certificari vor trebui sa indice:
a. descrierea produselor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica
indeplinirea cerintei privind experienta similara,
b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,
c. valoarea-in lei fara tva,
d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
e. locul furnizarii produselor,
f. sa precizeze daca contractele au fost indeplinite în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost
duse la bun sfârsit;
Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat), care probeaza
indeplinirea celor asumate si urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificarile ce vor fi emise sau
contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) intra in categoria documentelor reprezentand
certificari de buna executie si pot fi: procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte
documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate
informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Se va prezenta
contractul insotit de unul dintre documentele prezentate mai sus, prezentarea individuala a acestuia nefacand dovada
contractului dus la bun sfarsit, ca si conditie, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita. Documentele
reprezentand certificari de buna executie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind
vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. In situatia in care se vor prezenta ca experienta similara
contracte ce au ca obiect furnizarea mai multor tipuri de produse, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa
dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt produsele de natura
a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate
contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea
contractanta si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a
subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna executie vor fi
emise sau contrasemnate numai de autoritatea contractanta respectiva, aceasta fiind beneficiarul produselor. Nu vor fi
acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile
art 218 alin 4 din Legea 98/2016.
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3.4 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
În aplicarea acestei proceduri de atribuire, obiectivul autorității contractante este de a determina oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic. În realizarea acestui obiectiv, autoritatea contractantă a decis să aplice
criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut. Nu se pot lua in consideratie alti factori de evaluare din urmatoarele motive:
durata contractului este foarte mica – maximum 30 de zile, garantia produselor – de regula producatorii unor astfel de
echipamente acorda cel mult 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare
4. Modalitatea de achiziție
Autoritatea contractantă mentionează faptul ca derularea achiziției publice se face cu resursele sale profesionale,
in acest sens dispune de un resposabil numit cu achizitiile publice, iar celelalte compartimente din cadrul primariei au
sarcina de a sprijini activitatea responsabilului cu achizitiile publice.
5. Contractul
5.1 Tipul contractului
Contractul ce se propune a se achiziționa este in exclusivitate un contract de furnizare produse, celelalte activitați
transport, instruire personal de operare si revizii in perioada de garantie, au un cuantum redus.
5.2 Riscuri
Cele mai importante riscuri ce pot apare in desfasurarea contractului, alocarea si gestionarea acestora sunt:
- schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de furnizare și prețuri mai mari
pentru contractant; Respectarea de catre autoritatea contractanta a asigurarii cu resurse financiare pe toata durata de
executie a contractului. Respectarea de catre executant a graficelor de furnizare a echipamentelor propuse si convenite
de ambele parti, fara a se depasi durata contractului propusa;
- acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație; Modificari
ale specificatiilor tehnice de catre autoritatea contractanta nu vor fi acceptate decât atunci când apar modificari de
norme, normative si standarde cu aplicatie imediata:
- plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul creșterii valorii
contractelor; Respectarea de catre autoritatea contractanta a termenului de plata a facturii - respectarea graficului de
plati.
- plăți în avans fără temei; Autoritatea contractanta nu poate acorda avans, decât in conditii legale, cu constituiri
de garantii ale avansului, precum si prin urmarirea speciala a acestora. In documentatia de atribuire a considerat ca
pentru acest contract, autoritatea contractanta nu acorda avans
5.3 Modalitatea de implementare a contractului
Autoritatea contractanta considera ca prezentul contract nu poate fi executat decât de operatori economici ce
detin o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca
nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor solicitate mai sus este
certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de
rezidenta. Codul CAEN cuprins in activitatea principal sau secundara trebuie sa aiba correspondent in codul CPV al
lucrarilor ce se executa.
În scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
contractului de achiziţie si avandu-se in vedere posibilitatea manifestării unui comportament necorespunzator al
furnizorului privind indeplinirea contractului, autoritatea contractanta a prevazut constituirea pe perioada de executie a
contractului a unei garantii de buna executie, in procent de 10% din valoarea acestuia, fara TVA. Modul de constituire si
restituire al garantiei de buna executie sunt conforme cu prevederile art. 39, 40 si ale art. 42 din HG nr. 395/2016.

4

Nu se prevede ajustarea si actualizarea pretului contractului pe parcursul derularii acestuia, aflat in perioada sa
de valabilitate.
5.4 Modalități de plată și penalități
Platile se vor face in termen de cel mult 30 zile de la emiterea facturii de către executant. Factura fiscala va fi
emisa dupa receptionarea, insusirea si aprobarea de catre achizitor a procesului verbal de receptie .
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.01% din preţul
contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.
În cazul ȋn care achizitorul nu ȋşi onorează obligaţiile ȋn termenul prevăzut, atunci acestuia ȋi revine obligaţia de
a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de
ȋntȃrziere, pȃnă la ȋndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
6. Alte justificări
Contravaloarea produselor si a serviciilor cuprinse in contractul ce se propune a se realiza se va face din bugetul local.
Întocmit,
Raducanu Elena Corina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Țuțuianu Mariana
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