Lista de verificare licitaţie restrânsă pentru beneficiarii finali

Anexa nr. 6b

LISTA DE VERIFICARE – LICITAŢIA RESTRÂNSĂ
pentru beneficiarii finali
Misiune:
Nume beneficiar:
Adresa beneficiar:

Nr. crt.

Nume proiect:
Număr proiect:
Valoare proiect:

Întrebare

1.

A fost respectată obligativitatea aplicării procedurii de licitaţie restrânsă în atribuirea
contractului de achiziţie publică de către Autoritatea contractantă? Art. 20, alin. 1 din OUG
34/2006

2.

Autoritatea contractantă a transmis spre publicare anunţul de participare în momentul iniţierii
procedurii de licitaţie restrânsă? (se verifică publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru) Art. 54 a)
din OUG 34/2006

3.

Anunţul de participare a cuprins informaţiile minime prevăzute la art. 85 alin. (3) din OUG nr.
34 / 2006? (se verifică dacă sunt informaţii privind criteriile de selecţie, reguli aplicabile, numărul
minim al candidaţilor care trebuie selectaţi, numărul maxim al candidaţilor) Art. 85 alin. (3) din OUG
nr. 34 / 2006?

4.

Au fost verificate termenele minime prevăzute de legislaţia în domeniu? (se verifică dacă au
fost respectate termenele limită cuprinse între data transmiterii spre publicare a anunţului de
participare la etapa de selectare a candidaţilor şi data limită de depunere a candidaturilor; se verifică
dacă au fost respectate termenele limită cuprinse între data transmiterii invitaţiei de participare la
etapa a II-a a procedurii şi data limită de depunere a ofertelor) Anexa la OMEF nr. 2181/2007

Da

Nu

Nu este cazul

Observaţii
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5.

A fost respectat termenul de transmitere a anunţului de atribuire? (se verifică dacă după ce a
finalizat procedura de atribuire - licitaţie restrânsă, Autoritatea contractantă a respectat termenul de
maxim 48 de zile pentru transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire) Art. 56 (1) a) din OUG
34/2006

6.

Au fost respectate etapele procedurii de licitaţie restrânsă? (se verifică parcurgerea etapei de
selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie şi etapei de evaluare a ofertelor depuse
de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire) Art. 81 (1) din OUG 34/2006

7.

A fost respectat numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse? (se
verifică dacă numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse este cel puţin egal
cu numărul minim indicat în anunţul de participare; se verifică şi dacă numărul candidaţilor care
îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare)
Art. 86 (1) şi (2) din OUG 34/2006

8.

Autoritatea contractantă a aplicat prevederile legale în cazul în care numărul candidaţilor care
îndeplinesc criteriile de selecţie a fost mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de
participare? (se verifică dacă Autoritatea contractantă a anulat procedura de licitaţie restrânsă sau
dacă a continuat procedura de licitaţie restrânsă numai cu acei candidaţi care îndeplinesc criteriile
solicitate, în măsura în care numărul acestora este, totuşi, suficient pentru a asigura o concurenţă
reală) Art. 86 (2) (a) şi (b) din OUG 34/2006

9.

Au fost respectate condiţiile de participare la licitaţia restrânsă? (se verifică dacă Autoritatea
contractantă a transmis o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii restrânse tuturor
candidaţilor selectaţi; se verifică dacă a fost respectată prevederea legală privind interzicerea
participării la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus
candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie) Art 87 (1) şi (2) din OUG
34/2006

Anexa nr. 6b

Lista de verificare licitaţie restrânsă pentru beneficiarii finali

10.

Autoritatea contractantă a aplicat procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui
anunţ de participare? (se verifică dacă în cazul licitaţiei restrânse nu a fost depusă nicio ofertă sau
au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme; se verifică dacă a fost anulată procedura
iniţială de licitaţie restrânsă şi dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt
modificate substanţial) Art. 110 (1) (a) din OUG 34/2006

11.

Au fost respectate condiţiile referitoare la încheierea acordului-cadru? (se verifică dacă
Autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru prin aplicarea procedurilor de licitaţie restrânsă)
Art. 142 (1) din OUG 34/2006

12.

Au fost respectate regulile specifice de atribuire a contractelor sectoriale? (se verifică dacă
Autoritatea contractantă a atribuit contractul sectorial prin aplicarea procedurilor de licitaţie restrânsă)
Art 251 (1) din OUG 34/2006

13.

Au fost respectate cerinţele de conţinut ale anunţului de participare pentru contractele de
achiziţie publică? (se verifică dacă anunţul este complet şi conţine informaţii privind denumirea,
adresa, nr. de telefon şi de fax, adresă de e-mail ale Autorităţii contractante, tipul contractului de
achiziţie publică, procedura de atribuire aleasă, forma contractului, locul execuţiei lucrărilor, locul de
livrare a produselor sau locul prestării serviciilor (după caz), data limită de primire a cererilor de
participare, precum şi informaţii specifice pentru contractele de achiziţie de lucrări, produse şi servicii)
Anexa OUG 34/2006

14.

Au fost respectate cerinţele de conţinut ale anunţului de atribuire pentru contractele de
achiziţie publică? (se verifică dacă anunţul este complet şi conţine informaţii privind denumirea şi
adresa Autorităţii contractante, procedura de atribuire aplicată, data atribuirii contractului, criteriul de
atribuire, precum şi informaţii specifice pentru contractele de achiziţie de lucrări, furnizare şi servicii)
Anexa 3 OUG 34/2006

15.

A fost asigurată transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică prin publicarea
anunţului de intenţie? (se verifică dacă a fost publicat un anunţ de intenţie în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene şi în Monitorul Oficial al României, data transmiterii anunţului simplificat către
Comisia Europeană) Art. 49 şi 53 (1) şi (2) din OUG 34/2006
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16.

A fost asigurată transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică prin publicarea
anunţului de participare? (se verifică dacă a fost transmis operatorului SEAP acceptul de publicare
pentru anunţul respectiv; dacă anunţul de participare a fost publicat în SEAP; dacă există acceptul de
publicare din partea ANRMAP; dacă a fost publicat anunţul de participare în Monitorul Oficial şi, după
caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă s-au respectat termenele minime prevăzute de lege
(conform Reg. Consiliului CEE, Euratom nr. 1182/71), dacă a fost respectat termenul de transmitere
a anunţului de participare către Monitorul Oficial, dacă cele două anunţuri conţin aceleaşi informaţii,
dacă au fost precizate toate cerinţele minime de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire)
Art 55 (1) din OUG 34/2006

17.

A fost asigurată transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică prin publicarea
anunţului de atribuire? (se verifică dacă a fost respectat termenul de transmitere spre publicare a
anunţului de atribuire; dacă anunţul a fost publicat în SEAP; dacă a fost publicat anunţul în Monitorul
Oficial şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) Art. 57 (1) din OUG 34/2006

Întocmit de:
Data:
Semnătura:

Aprobat de:
Data:
Semnătura:
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