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Procedura de prospectare a pietei- studiu de piata

Procedura de prospectare a pietei – studiu al pietei, poate fi utilizata atunci cand se atribuie un
contract de achizitie de produse, servicii sau lucrari a carui valoare, estimata conform
Instrucţiunii Nr. 26/2010, fara TVA, este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 5.000 euro,
Universitatea avand obligatia sa aleaga cea mai buna oferta care corespunde cerintelor minime
sau caracteristicile de natura tehnica a acestora descrise in specificatiile tehnice.

ETAPELE
Etapele si operatiunile pe care Universitatea trebuie sa le efectueze pentru atribuirea
contractului de achizitie prin procedurile deschise mentionate anterior sunt:
Etapa
1.

Evaluarea

Operatiunea
valorii Valoarea

contractului de achizitie

contractului

de

achizitie

va

fi

estimata

in

conformitate cu Regulile pentru estimarea contractelor de
achizitie din Instrucţiunea Nr. 26/2010.

Etapa

Operatiunea
Valoarea contractului de achizitie publica va fi estimata pe
baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru
indeplinirea contractului de servicii/furnizare/lucrari fara TVA,
luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in
care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice
eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului.
Beneficiarul

trebuie

sa

intocmeasca

o

Nota

privind

determinarea valorii estimate, care face parte din dosarul
achizitiei publice.
Valoarea estimata a contractului de achizitie trebuie sa fie
valabila la momentul transmiterii spre publicare a invitatiei
sau a anuntului de participare.
Valoarea estimata a contractului de achizitie trebuie sa fie
determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a
contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila
la momentul transmiterii spre publicare a anuntului publicitar.
2. Elaborarea documentatiei Documentatia pentru ofertanti se rezuma numai la descrierea
pentru ofertanti

obiectului contractului de achizitie (specificatiile tehnice).

3. Publicitatea contractului de In cazul contractelor de achizitie a caror valoarea estimata
achizitie

este mai mica sau egala cu echivalentul in lei a 5.000 euro,
fara TVA, pentru atribuirea caruia Universitatea alege sa
atribuie contractul de achizitie celei mai bune oferte in urma
aplicarii procedurii de prospectare a pietei – studiu de piata,
anuntul privind achizitia respectiva se va publica pe pagina
de Internet proprie.
In cazul utilizarii procedurii de prospectare a pietei-studiu de
piata, anuntul publicitar trebuie sa contina cel putin

Etapa

Operatiunea
urmatoarele informatii:
 specificatiile tehnice ale produselor, serviciilor sau
lucrarilor ce fac obiectul contractului de achizitie si
sursele de finantare ale acestuia;
 adresa

Universitatii

unde

operatorii

economici

interesati pot transmite ofertele de pret, data si ora
limita.
4.

Stabilirea

termenului Termenele limita prevazute pentru primirea ofertelor trebuie

pentru primirea ofertelor

sa fie suficient de mari, astfel incat sa permita persoanelor
interesate din alte State Membre sa realizeze o analiza
corespunzatoare si sa pregateasca oferta.
Termenul limita pentru primirea ofertelor nu poate fi mai mic
de 5 zile calendaristice de la data publicarii anunturilor
publicitare pentru atribuirea contractelor de furnizare de
produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata a
contractului de achizitie este mai mica sau egala decat
echivalentul in lei a 15.000 euro fara TVA.

5.

Stabilirea

castigatoare.

ofertei Pentru atribuirea contractului prin procedura de prospectare a
pietei – studiu de piata, Universitatea are dreptul sa utilizeze
ofertele operatorilor economici existente pe paginile Web sau
in cataloagele/pliantele/ofertele volante de preturi, ca urmare
a solicitarii de oferte transmise pe mail unor operatori
economici sau ca urmare a ofertelor primite in urma anuntului
publicitar.
In cazul in care se solicita oferte de preturi unor operatori
economici sau se primesc oferte de pret ca urmare a
anuntului publicitar, ofertele vor fi inregistrate in ordinea

Etapa

Operatiunea
cronologica a primirii acestora.
Universitatea are obligatia sa atribuie contractul de achizitie
operatorului economic a carui oferta indeplineste cerintele
minime sau caracteristicile de natura tehnica precizate in
specificatiile tehnice si ofera cel mai bun pret.
Universitatea poate sa atribuie contractul de achizitie
respectiv si in situatia in care primeste oferte ale caror valori
depasesc valoarea estimata a contractului, cu conditia ca
acestea sa indeplineasca cerintele minime sau caracteristicile
de natura tehnica descrise in specificatiile tehnice, iar
valoarea ofertei financiare, chiar daca depaseste valoarea
estimata a contractului, nu depaseste pragul valoric de
aplicare a procedurii.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor
fi informati asupra rezultatului procedurii de prospectare a
pietei - studiu de piata, atunci cand acesta este realizat pe
baza ofertelor primite din partea operatorilor economici
interesati, ca urmare a anuntului publicitar sau a solicitarii de
oferte.

6. Semnarea contractului de Universitatea are obligatia sa semneze contractul de achizitie
achizitie

cu operatorul economic care a avut cel mai bun pret, cu
respectarea prevederilor continutului ofertei sale si a
documentatiei pentru ofertanti.
Perioada de valabilitate a contractului de achizitie trebuie sa
permita Universitatii implementarea activitatilor prevazute in
proiectul finantat prin POSDRU, in conformitate cu graficul de
implementare tehnico-financiara a proiectului din anexa 1 a

Etapa

Operatiunea
contractului de finantare.
Daca ofertantul in favoarea caruia a fost atribuit contractul de
achizitie refuza semnarea contractului in termenii stabiliti,
Universitatea poate sa incheie contractul de achizitie
respectiv cu ofertantul clasat pe locul urmator sau poate relua
procedura de achizitie in aceleasi conditii.

Totii potentialii ofertanti, participanti la procedura, trebuie sa cunoasca dinainte regulile
aplicabile si sa fie incredintati ca aceste reguli sunt aplicate pentru toti participantii, in acelasi
mod.
In solicitarea de oferte pentru achizitia de produse, servicii sau lucrari se va preciza criteriul
aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare.
Atribuirea contractului se face celei mai bune oferte primite utilizand unul dintre urmatoarele
criterii:


„oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” – pot fi stabiliti ca
factori de evaluare a ofertelor, alaturi de pret, si factori care privesc nivelul
calitativ, tehnic sau functional, cerinte de mediu, raportul cost/eficienta precum si
alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Factorii de
evaluare a ofertelor trebuie sa fie cuantificati astfel incat sa se asigure o evaluare
obiectiva a ofertelor.

 „pretul cel mai scazut” – contractul va fi atribuit operatorului economic care ofera
pretul cel mai scazut, in conditiile in care oferta corespunde cerintelor de natura
tehnica si cantitativa descrise in documentatia pentru ofertanti.
Decizia Universitatii de atribuire a contractului trebuie sa fie luata in conformitate cu regulile
stabilite la inceputul procedurii si sa respecte intocmai principiile nediscriminarii si tratamentului
egal.

DOSARUL ACHIZITIEI DE PRODUSE, SERVICII SAU LUCRARI
Universitatea are obligatia de a intocmi un dosar al achizitiei pentru fiecare contract atribuit
conform prezentei proceduri.
Dosarul achizitiei trebuie sa cuprinda documentele intocmite si/sau primite de Universitatea in
cadrul procedurii dupa cum urmeaza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nota privind determinarea valorii estimate a contractului – modelul 1.1;
Documentatia pentru ofertanti (descrierea obiectului contractului - specificatiile tehnice);
Dovada publicarii anunturilor publicitare pentru achizitia respectiva;
Solicitarile privind documentatia pentru ofertanti sau de clarificare primite din partea
operatorilor economici si raspunsurile aferente;
Ofertele primite pe mail si la sediul Universitatii in cadrul procedurii de achizitie;
Daca este cazul, studiul de piata realizat impreuna cu cataloagele/ofertele volante de
preturi, ofertele primite pe mail, extrasele de pe paginile Web utilizate etc;
Procesul-verbal de selectare a ofertei castigatoare sau de anulare a procedurii deschise;
Scrisoarea de informare a operatorilor economici ofertanti asupra rezultatului procedurii,
daca este cazul;
Eventualele contestatii inregistrate si modul de solutionare a acestora de catre achizitor;
Contractul de achizitie de produse, servicii sau lucrari, semnat de parti sau factura, dupa
caz;
Documentul de receptie a produselor, serviciilor sau lucrarilor care au facut obiectul achizitiei.

