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STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITTE PUBLICA PE ANUL 2017

A UAT ViNATORI-NEAMT

t. Notiuni introductive
tn conformitate cu prevederile art 11, alin (3) din HG 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
publice "Strategia
achizitie public6/acorduluFcadru din Legea 98/2016 pentru achiziliile
anua' de achiziEie publice se realizeaz| in ultimul trimestru al anului anterior anului cdruia ii
corespund procesele de achizitie pubice cuprinse in acestea, ti se aprobe de conducAtorul
a uto ri te! i co n tra cta nte".
Potrivit dispozitiilor art 11, alin (2) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicS/a;orduluFcadru din Legea 98/2016 pentru achiziliile publice, UAT VinStori-Neam!'
prin Compartimentul Achizi!ii publice 9i administrarea domeniului public 9i privat' a elaborat
publicE
strategia anualS de achizitie publicE care cuprinde totalitatea proceselor de achizitie
planificate a fi lansate de UAT vin5tod-Neamt pe parcurcul anului bugetar 2017
Strategia anuatb de achizitie publicS la nivelul UAT VinEtori-Neam! se poate modifica
sau completa ulterior, modificari/complettri care se aproba conform prevederilor de mai
sus. Introducerea modific5rilor 9i complet;rilor in prezenta Strategie este conditionatd de
identifi carea surselor de finantare

privat a
Compartimentul Achizitii PLlblice 9i administrarea domeniului public 9i
putin
a
cel
procedat la intocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaliilor 9i
urmbtoarelor elemente estimative:

-

Nevoile identificate la nivelul UAT ca flind necesare a fi satisf;cute ca rezultat a unui
proces de achizilie
Valoarea estimatb a achiziliilor corespunzatoare fiecarei nevoi
profesionalS existente la nivel de autoritate contractant6 pentru

Caoacitatea
derularea unui proces care s; asigure beneficiile anticipate

-

Resursele existente la nivelul UAT VinEtori-Neam! 9i, dupa caz necesarul de resurse
suplimentare externe, care pot fi alocate derulirii proceselor de achizitii publice.

cadrul Strategiei anuale de achizitie publicE la nivelul UAT Vin;tori-Neam! se va
elabora Programul anual al achiziliilor publice 9i Anexa privind achizi!iile directe' ca
instrument managerial utilizat pentru planificarea 9i monitorizarea portofoliului de procese
de achizitii la nivel UAT Mnbtori-Neam!, pentru planificarea resurselor necesare derul6rii
proceselor 9i pentru verificarea modului de lndeplinire a obiectivelor din Strategia de
Dezvoltare LocalS a Comunei Vinatori-Neaml 2014-2020.

in

2. Etapele procesului de achizilie publici care vor fi parcurse in anul 2017
Conform legislaliei
distincte:

-

in vigoare, procesul achizitiei publice se desfSgoari in trei

etape

Etapa de planificare/pregatire a Procesului de achizilie publici se iniliazd prin
identificarea necesitAtilor si elaborarea referatelor de necesitate 9i se incheie cu aprobarea
de cEtre Primarul Comunei Vin;torj-Neam! a documentaliei de atribuire, inclusiv a
documentelor suport, precum 9i a strategiei de contractare pentru procedura respectiva
Strategia de contractare este un document al flec5rei achizitii cu o valoare estimat5 egale
sau mai mare decet pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind
achiziliile publice 9i este obiect de evalLrare in condiliile stabilite la art 23 din HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie public6/acordlllui-cadru din Legea 9Bl2016 pentru
achiziliile publice. Prin intermediul strategiei de contTactare se documenteazb deciziile din
etapa de planificare/preg5tire a achizitiilor in legAturE cui relaiia dintre obiectul,
constr6ngerilor asociate 9i comptexitatea contractului, pe de o parte, 9i resursele disponlbile
pentru derularea activitElilor din etapele procesului de achizitie publicS, pe de alt6 parte;
procedura de atribuire aleas5, precum 9i modalit;tile speciale de atribuire a contractului de
achizitie publicE asociate, dac5 este cazul; tipul de contrad propus 9i modalitatea de
implementare a acestuia; mecanismele de plat; in cadrul contractului, alocarea dscorilor din
cadrul acestuia, m5suri de gestionare a acestora, stabilirea penalitStilor pentru
neindeplinirea sau indeplinirea defectuoas; a obliga!iilor contractuale; justificSrile privind
determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precLlm 9i orice alte elemente
legate de oblinerea de beneficii gi/sau indeplinirea obiectivelor autorita$i contractante;
justifidrile privind alegerea procedurii de atribuire in situatiile previzute la art. 69 alin. 2-5
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 9i, dup; caz, decizia de a reduce termenele in
conditiile legii, decizia de a nLl utiliza imp;4irea pe loturi, criteriile de calificare privind
capacitatea 9i dup; caz, criteriile de seledie,criteriul de atribuire 9i factorii de evaluare
utilizati; obiectivul din Strategia de dezvoltare local; 2014-2020 a comunei \4natori-Neam!,
judetul Neam! la a c;rui realizare contribuie contractul/acordul_cadru respectiv, dacS este
cazul; orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesit;tilor UAT Mn5tod-Neam!.
- Etapa de organizare a procedurii lii atribuirea contractului/acordulLli-cadru
incepe prin transmiterea documentatiei de atribuire in SEAP, validarea acesteia de c5tre
ANAP, transmiterea invitatiei de participare/anuntului de participare/intenlie etc ti se
finalizeaz; cu semnarea contractului de achizitie public;/acordului-cadru cu respectarea
legislaiiei in vigoare.

3, Programul anual al achiziiiilor publice pe anul 2gL7 la nivelul

UAT \4nbtoridomeniului
administrarea
Neamt se elaboreaz5 de cEtre Compartimentul Achizilii Publice 9i
public 9i privat pe baza referatelor de necesitate transmise de cetre compartimentele de
specialitate si pe baza consumurilor de materiale/servicii/lLlcr;ri din anii treculi 9i cuprinde
totalitatea contractelor de achizilie publica/acord-cadru pe care UAT VinStori-Neam!
intenlioneaz6 s; le atribuie in decursul anului 2017.
La elaborarea programului anual al achiziliilor publice pe anul 2017 s-a

-

tinut cont de

Necesit5tile de produse, servicii 9i lucrdri
Gradul de prioritate, conform propunerilor compartimentelor 9i birourilor de
specialitate
Anticip;rile cu privire la sursele de finanlare ce urmeaz5 a fi identificate

Dup; aprobarea bugetului local, precum 9i ori de cate ori jntervin modificiri/rectificSri in
bugetul local al UAT Vinbto.i-Neamt, Programul Anual al Achiziljilor Publice se va
modifica in funclie de fondurile aprobate.
Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru Anul 2017 al UAT Vinatori-Neaml este
prev5zut in ANEXA NR. 1 Ia prezenta Strategie 9i cupinde cel pulin informatii referitoare
a) obiectul contractuluj de achizifie publicA/acord-cadru
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV)
c) valoarea estimat; a contractului/acordLllui-cadru ce urmeaz5 a fi atribuit ca rezultat al
deru15rii unui proces de achizitie publicS, exprimat5 in lei, f;rE TVA

d) sursa de finanlare
e) procedura stabilit; pentru derularea procesului de achizitie
f) data estimat5 pentru initierea procedurii
g) data estimat; pentru atribuirea contractului/finalizarea procedurii

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline
DupE aprobarea Bugetului pe anul 2017 9i definitivarea Programului Anual de Achizilii
Publice pentru anul 2017, in termen d,e 5 zile lucrStoare de la data aprobdrii
Strategiei, se va publica Programul Anual in SEAP (v,/ww e-licitatie.ro), iar Strategia
Anual;, pe pagina de internet a institutiei www.vinatorineamt,ro. De asemenea,
semestrial se va realiza publicarea in SEAP a extraselor din Prcgramul anual al
achizitiilor publice pentru anul 2017 precum 9i a oriciror modificdri asupra acestuia,
extrase care se refer5 la contractele/acordurile-cadru de produse 9i/sau servicii a caror
valoare estimat5 este mai mare sau egalS cu pragurile prevbzute la art. 7 alin l din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile pLlblice, contractele/acordurile-cadru de lucr6ri a
cSror valoare estimate este mai mare sau egal5 cu pragurile prev5zute la art. 7 alin 5
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Publicarea se va face in termen de
5 zile tucretoare de la data modificirilor.

in cazul in care UAT Vin5tori-Neamt implementeaz5 proiecte finanlate din fonduri
nerambursabile Si/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, se va elabora distind
pentru fiecare proiect in parte un program al achiziliilor publice aferent proiectului
respectrv.

VinttoriNeam!, conform art. 14 din HG 395/2016, are obligalia de a
line evidenla achiziliilor directe care se incadreaz5 in art T alin 5 "Autoritatea
contractantE are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care
vatoarea estimat1 a achizitiei, fArA TVA, este mai fiic4 decat 132 519 lei, respectiv
Iucreri, in cazul in care valoarea estimatE a achizitiei, fArA TVA, este mai mic' decet
441.730 lei," (Anexa nr.4)
De asemenea, UAT

Avand in vedere dispozitiile art. 2 alin (2) din Legea nr. 9Bl2016 privind achizitiile
publice precum 9i ale art. 1 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aDlicare a Drevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
public;/aco.dului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile pLlblice, cu privire la

exceptSrile de la legislalia achiziliilor publice a achiziliilor de produse, servicii
gi/sau lucriri care nu se supun legislaliei mai sus mentionate, dar enumerate in
Anexe, UAT \4netori-Neami va realiza achiziiiile respective pe baza propriilor proceduri
operalionale interne de atribuire cu respectarea princiPiilor care stau la baza
atribuirii contractelor de achizitie, respectiv:

a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoagterea reciprocS;
d) transparenla;
e) propotionalitatea;
f) asumarea rEspunderii
UAT Vin;tori-Neamt va derula toate procedurile de achizilie inclusiv achiziliile directe
numai prin sistemul electronic al achiziliilor pLlblice (www.e-licitatie.ro). Utilizarea altor
mijloace (offline) se va putea realiza numai in conditiile legii 9i numai pentru situaliile
expres reglementate de lege.

disDozitiile art, 4 din FIG fi. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contradului de achizitie
publid/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitijle publice, conform cdruia

AvAnd

in vedere

Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP) se pot
pune la dispozitia autorit'lilor contractante 9i a furnizorilor de servicii auxiliare achizi\iei
un set de instrumente ce se utilizeaz; pentru planificarea portofoliului de achizitii la

" Prin ordin al preiedintelui Agentiei

nivelul autoritetii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului de
achizitie Si rnonitorizarea implementerii contractului, precum 9i pentru prevenirea/
diminuarea riscurilor in achizitii publice." Compartimentele Achizitii Publice 9i
administrarea domeniului public ai privat, Proiecte, Progaame 5i Dezvoltare Locald 9i

Serviciul Financiar contabil vor proceda la revizuirea Programului Anual pe anul 2017 in
vederea punerii de acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba

in legiturd

cu

prezenta strategie, in termen de 15 zile de la data intrdrii lor in vigoare, sau in termenul
orecizat in mod exDres in actele normative ce se vor elabora/aproba.

Prezenta Strategie anualS de achizilii pe anul 2O17 se va publica pe pagina de
internet www.vinatorineamt,ro.
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