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Nr : 732110.07.2018

Aprobat
Director,

Branzoi Eleffa

STRATEGIE DE CONTRACTARE

Obiectiv: asigurarea serviciului de "mentenanta program iffirmatic contabilitate si buget" ' {j; - ,.:,,":- ''

Procesul de contractare se deruleaz|prin intermediul SEAP, aplicAndu-se urmltoarele u"t" no*atin"'in
vigoare:

1 . Legea nr. 98120L6, privind achiziliile publice cu modificdrile gi completlrile ulterioare.
2. Hotdrdrea Guvernului Romdniei rr.39512016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr.

9812016 privind achiziliile publice cu modificdrile gi completdrile ulterioare
3. Legeanr. 10112016, privind remediile qi ciile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizilie

publicS, a contractelor sectoriale qi a contractelor de concesiune de lucrdri gi concesiune de servicii,
precum qi pentru organizarea qi func{ionarea Consiliului Nafional de Solulionare a Contestafiilor

4. Strategia Nafionald in domeniul achiziliilor publice (uryweaap€eyIs)

Principiile care stau labazt strategiei de contractare:
Prezenta strategie de contractare are la bazd principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizilie
public6, stabilite prin art. 2, alin (2) din Legea nr.9812016, privind achiziliile publice, respectiv:

nediscriminarea,tratamentul egal, recunoa;terea reciproc[, transparenfa, proporfionalitatea, asumarea

rispunderii.

RELATIA DINTRE OBIECTUL, CONSTRANGERILE ASOCIATE $I COMPLEXITATEA
CONTRACTULUI, PE DE O PARTE, $I RESURSELE DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE
CONTRACTANTA PENTRU DBRULAREA ACTIVITATILOR DIN ETAPELE PROCESULUI DE
ACHIZITIE PUBLICA, PE DB ALTA PARTE.
Justifi carea achizi{iei publice :
Asigurarea serviciului de mentenanta program informatic contabilitate si buget pentru Gradinita Nr. 255

Resursele disponibile sunt cuprinse ?n bugetul local aprobat pe anul 20I8,la capitolul 20.01.30.

Sursa : Bugetul local qi alte surse legal constituite.

PROCBDURA DE ATRIBUIRE ALEASA, PRBCUM $I MODALITATILE SPBCIALE DE
ATRIBUIRE A CONTRACTULTI DE ACIilZTTE PUBLICA ASOCTATE, DACA ESTE CAZUL.

in conformitate cu aft.1, alin 5 din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice- achizilie directi, prin
SEAP
"Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii tn cazul in care valoares
estimatd a achiziliei,fdrd WA, este mai micd decAt 132.519lei, respectiv lucrdri, tn cazul tn care valoarea
estimatd a achiziliei, Jdrd TVA, este mai micd decdt 441.730 lei."
TIPT]L DE CONTRACT PROPUS $I MODUL DE IMPLEMENTARE A ACESTUIA.

Contract de servicii ce va fi derulat de Unitatea de invifimdnt, aceasta urmdrind modul de indeplinire a

acestuia.
Implementarea va avea in vedere acliunea de planificare, prestare gi monitorizarea activitSli,inbaza graficului

de prestare a serviciilor, buget alocat, instrumentele de monitoizare qi control inclusiv stabilirea clari a

termenelor de desfbqurare a activitdfii, gestionare tehnico-financiard, asumarea prealabill a responsabililor
pentru fiecare activitate.

Prestatorul de servicii va desft;ura activitAtile conform caietului de sarcini, propunerii tehnice, graficului de

prestare al serviciilor ;i va fi direct rdspunzitor de categoria calltalivL, dnpd caz, timpul de realizare, termenul
de garanlie qi postgaran{ie, prefurile qi tarifele, riscurile previzibile qi, dupi ca4va lua in considerare gi alte

documente prevdzote expres de lege, valabile la acel moment.

MECANISMELB DE PLATA iN C,{ONUL CONTRACTULUI, ALOCAREA RISCURILOR tN
CADRUL ACESTUIA, VtASUnt DE GESTTONARE A ACESTORA, STABTLIREA PENALTTATILOR
PENTRU NEINDEPLINIRBA SAU INDEPLINIREA DBFECTUOASA A OBLIGATIILOR
CONTRACTUALB.
Achizitorul se obligi :



. se achizitrionezq respectiv s[ cumpere gi sd pl[teasci preful convenit in prezentul contract;
o sd receplioneze serviciile prestate;
o sd plateasc[ preful cltre prestator in termen de 30 de zile de la emiterea facturilor cltre acesta, cu

condilia semnlrii procesului verbal de receplie. Platl serviciilor prestate se va efectua lunar, in luna
curentl pentru serviciile prestate in luna anterioari.

Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor:
. in caztilincare, din vina sa exclusivl, prestatorul nu reuqeqte s[ igi indeplineasci obligafiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobdnda legall penalizatoare
prevdnttdla art. 3 alin. (2^1) din Ordonanfa Guvernului nr. 13/201 1 privind dobdnda legalI
remuneratorie gi penalizatoare pentru obligalii b[negti, precum gi pentru reglementarea unor misuri
financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobat[ prin Legea nr.4312012, cu completirile ulterioare.
Dobdnda legald penalizatoare se aplic[ pentru fiecare zi deintArziere, pdnd la indeplinirea efectivd a

obligafiilor.
. in cazul in care, din vina sa exclusivd, achizitorul nu iqi onoreazlfacturile in termenul stabilit,

prestatorul are dreptul de a solicita plata dobdnzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plilii
neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.7212013 privind m[surile pentru combaterea
intdrziefii in executarea obligafiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesionigti gi intre acegtia gi autorit[1i contractante. Dobdnda legali penalizatoare se aplicl pentru

fiecare zi deintdrziere, pdn[ la indeplinirea efectiv[ a obligafiilor.
o Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunfa la contract, printr-o notificare scrisd adresatd prestatorului,

frrd nicio compensatie, dacd acesta din urml intri in insolvent5, cu conditia ca aceastd anulare s[ nu
prejudicieze sau si afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru prestator. in acest caz, prstatorul

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitl pdni la data

denunflrii unilaterale a contractului.

JUSTIFICARILE PRTVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE A CONTRACTULUI
/ACORDULUI.CADRU, PRECUM $I ORICE ALTE ELBMENTE LEGATB DE OBTINERBA DE
BENEFTCTT PENTRU AUTORTTATEA CONTRACTAT{TA $VSAU iXnnpr.nVIREA
OBIECTIVELOR COMUNICATE;

Avdnd in vedere scopul principal al viitorului contract, precum 9i obiectul achizifiei publice, codul
CPV7226I000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) care il descrie, estimarea valorii achizifiei
publice este realizata conform Art.17. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice
"Autoritatea contractantd alege modalitatea de achizilie infunclie de urmdtoarele aspecte:
a) valoarea estimatd a tuturor achiziliilor cu acelasi obiect sau destinate utilizdrii identice ori similare, ori

cere se adreseazd operatorilor economici ce desfdsoard constant activitdli intr-o piald de profil relevantd,
pe care autoritatea contractantd intenlioneazd sd le atribuie in cursul unui an bugetar;

b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmeazd a fi atribuit;
4 indeplinirea condiliilor specifice de aplicare a anumitor modalitdli de atribuire. ,,

Pentru determinarea valorii serviciilor necesare s-arealizat documentarea in pia{i pe site-urile de specialitate,
baza istoricd a contractelor incheiate in anii anteriori.

Valoarea totald estimati este de: 5.950100 Lei inclusiv TVA, din care 950,00 Lei TVA, reprezent0nd 5.000,00
Lei exclusiv TVA, valoare calculati conform art. 9 . alin. ( 1 ) din Legea rr. 9812016 privind achiziliile publice:

,,Autoritatea contractantd calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd tn vedere valoarea totald de

platd, fird TVA, estimatd de autoritatea contractantd, ludnd tn considerare orice eventuale forme de opliuni Si
prelungiri ale contractului menlionate tn mod explicit tn documentele achiziliei. "

in vederea incheierii acestui contract se iau in calcul 6 luni pdni la data de 31.12.2018 reprezentand 3.000,00
Lei exclusiv TVA, TVA 570,00 Lei, 3.570100 Lei inclusiv TVA, cu posibilitatea prelungirii perioadei cu
maxim 4 luni -2019 valoarea estimatl reprezentand 2.000,00 Lei exclusiv TVA, TVA 380,00 Lei, inclusiv
TVA 2.380,00 Lei.

Gradinita Nr. 255, in calitate de autoritate contractantd, igi propune si incheie un contract de servicii prin
achizilie directi/cumparare direct6, pentru perioada de 6 luni pAnd la data de 31.12.2018, cu posibilitatea
prelungirii perioadei cu maxim 4 luni - 2019 pdnl la adoptarea bugetului ;i finalizarea unei noi proceduri de

atribuire prin act adifional, conform art. 165 din HG 3951201,6 in limitele fondurilor bugetare.

JUSTIFICARTLE PRIVIND ALEGEREA PROCEDTJRII DE ATRTBUTRE N SrrU,{lrrr-n
PREVAZUTE LA ART. 69 ALrN. (2) - (5) DIN LEGE $r, DUPA CAZ,DF,CIT,IADI' A REDUCE
TERMENELE iN CONDTTTILE LEGrr, DECTZIA DE A NU UTTLTZA innpAnTrREA PE LOTURT,
CRITERIILE DE CALIF'ICARE PRIVIND CAPACITATEA $I, DUPA CAZ, CRITERIILE DE
SBLBCTIE, CRITERIUL DE ATRIBUIRE $I FACTORII DE BVALUARE UTILIZATI.
Art.43. - (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizifie publicl/acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizifiile publice din 02.06.2016



ArL 43. - " (1) Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse, servicii sau lucrdri, tn
mdsura tn care valoarea estimatd a achiziliei, Jdrd TVA, este mai micd decdt pragurile valorice prevdzute la
art. 7 alin. (5) din Lege.
Art.7. - (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr,9812016 privind achizi{iile publice din 02.06.2016
Art. 7. - (5) -" Autoritatea contractantd are dreptul de a achiziliona direct produse sau servicii in cazul tn care

valoarea estimatd a achiziliei, Jdrd TVA, este mai micd decdt 132.519 lei, respectiv lucrdri, tn cazul tn care
valoarea estimatd a achiziliei, fird TVA, este mai micd decdt 441.730 lei. "

Proceduradeachizi[iealeas6dec[treautoritateacontractantiestea@!i,deoaleceva1oareatotala
estimatd a contractului frrd TVA este mai mica de 132.519lei.

Av6nd in vedere c[ operatorii economici inregistrafi in SEAP au posibilitatea de a publica un catalog,
cuprinzdnd serviciile/produsele/lucririle, pe care le oferd, cu rol de instrument de lucru opfional pentru aplicarea
prevederilor art. 43 alin.(l), mai sus men{ionat, in care sunt menfionate detalii cu privire la aceste servicii, nu se

impune a fi aplicat arl. 163, din Normele metodologice, deoarece SEAP pune la dispozilia autoritefllor
contractante posibilitatea tehnici de a achiziliona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in
SEAP, produse, servicii sau lucrlri a ciror achizifionare intr[ sub incidenfa prevederilor alin.(l).

in canl in care autoritatea contractantl nu identificd in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau

lucrarea care ii poate satisface necesitatea sau constat6 cd preful postat de operatorii economici pentru obiectul
achizr\iei este mai mare decdt preful pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la
catalogul electronic, atunci autoritatea contractantl poate realiza achizilia de la orice operator economic,
elabordnd in acest sens o notl justificativ5.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Conform Legii nr. 9812016 privind achizitiile publice criteriul de atribuire ales este l prelul cel mai scdzut
Art. 187. - "(l) Fdrd a aduce atingere dispoziliilor legale sau administrative privind prelul anumitor produse
ori remunerares anumitor servicii, autoritatea contractantd atribuie contractul de achizilie publicd/acordul-
cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic.

(2) in sensul dispoziliilor alin. (1), autoritatea contractantd stabileSte oferta cea mai avantajoasd din punct de

vedere economic pe baza criteriului de atribuire qi afactorilor de evaluare prevdzuli tn documentele achiziliei.
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu

dispoziliile alin.(2), autoritates contractantd are dreptul de a aplica unul dintre urmdtoarele criterii de

atribuire:
a) prelul cel mai scdzut;
b) costul cel mai scdzut;
c) cel mai bun raport calitate-prel;
d) cel mai bun raport calitate-cost."

Pentru contractarea prestarii serviciilor se va proceda la incheierea contractului de achizilie public6, la
executarea contractului, urmdrirea executdrii de cltre reprezentanfii desemna,ti ai autoritdtii contractante gi ai
operatorului economic, tncheierea proceselor verbale de recepfie, efectuarea plililor gi eliberarea documentului
constatator.

Responsabil achizifii,


