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1. Nofiuni introductive
Potrivit dispozitiilor Legii nr.98/201.6 privind achiziliile publice qi a H,G. nr.395/ 2016,
publicati in Monitorul Oficial nr.423/20L6 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publici din Legea nr.98/2076 privind
achiziliile publice, COMUNA Orlat a procedat la intocmirea prezentului document prin utilizarea
informafiilor pentru urmitoarele elemente estimative
a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractantl ca fiind necesar a fi satisficute ca rezultat al
unui proces de achizilie;
b) valoarea estimati a achiziliei corespunzitoare fiecdrei nevoi;
c) capacitatea profesionali existenti la nivel de autoritate contractanti pentru derularea unui proces
care si asigure rezultatele anticipate ;
d) resursele existente la nivel de autoritate contractantl gi necesarul de resurse suplimentare
externe care pot fi alocate deruldrii procesului de achizilie publici
Strategia anuald de achizifii publice pe anul 2A17 a Comunei }rlat reprezinti totalitatea
proceselor de achizilie publicd planificate a fi lansate de Comuna Orlat in calitate de autoritate
contractanti pe parcursul unui an.
Potrivit dispoziliilor legale, strategia anuali de achizilii publice se realizeazi in ultimul trimestru
al anului anterior anului cdruia ii corespund procesele de achizilie publicl cuprinse in acesta gi se
aprobi de cdtre conducitorul autoritelii contractante, Prezenta Strategie anuald de achizilii publice
:

.

este valabilS pe perioada 01.01..2017 - 31,.12,2017
Strategia anuald de achizilii publice pe anul 2017 a Comunei

}rlat se poate modifica sau completa
ulterior conform prevederilor legale in vigoare. Introducerea modificirilor sau completirilor in
Strategia anuald de achizilii publice pe anul 2017 a Comunei }rlat este condi;ionti de identificarea
surselor de finanlare gi se aprobi conform prevederilor menfionate.
in cadrul Strategiei anuale de achizilii publice pe anul 20L7 a Comunei }rlat se va elabora
Programul anual al achizifiilor publice IPAAP), un instrument managerial utilizat pentru planificarea
gi monitorizarea portofoliului de procese de achizilie la nivel de autoritate contractanti, planificarea
,1

resurselor necesare derulirii procdselor gi pentru verificarea modului de indeplinire a obiectivelor
din strategia de dezvoltare locali a Comunei Orlat.

2. Etapele procesului de achizilie

publici

2.t. Atribuirea unui contract de achizilie publicd este rezultatul unui proces ce se deruleazd in mai
multe etape.
2.2. Comuna Orlat in calitate de autoritate contractanti are obligalia de a se documenta gi de a
parcurge pentru fiecare proces de achizilie publici trei etape distincte :
a) etapa de planificare/ pregdtire, inclusiv consultarea pielei ;
b) etapa de organizare a procedurii gi atribuirea contractului;
c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea gi monitorizarea implementdrii contractului.
2.3. Etapa de planificare/pregdtire a unui proces de achizilie publicd se iniliazi prin identificarea
necesitifilor gi elaborarea referatelor de necesitate gi se incheie cu aprobarea de citre conducltorul
autoritigii contractante a documentaliei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum 9i a
strategiei de contractare pentru procedura respectivd.
Strategia de contractare este un document al fiecdrei achizilii cu o valoare estimati egali sau
mai mare decAt pragurile valorice stabilite la art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/20L6 privind achiziliile
publice, iniliati de Comuna Orlat gi este obiect de evaluare al Agenliei Nalionale a Achiziliilor Publice,
in condigiile stabilite la art. 23 din H.G. nr. 395/2016 publicati in Monitorul Oficial nr. +23/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publici din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice. Prin intermediul
strategiei de contractare se documenteazd deciziile din etapa de planificare/pregdtire a achiziliei in
legituri

cu

a)
b)

c)
d)
e)

0

:

relalia dintre obiectul, constrAngerile asociate gi complexitatea contractului, pe de o parte,
9i resursele disponibile la nivel de autoritate contractantd pentru derularea activitililor din
etapele procesului de achizilie publicS, pe de alti parte ;
procedura de atribuire aleasi, precum gi modalitilile speciale de atribuire a contractului de
achizilie publici asociate, dacd este cazul ;
tipul de contract propus gi modalitatea de implementare a acestuia;
mecanismele de platd in cadrul contractului, alocarea riscurilor in cadrul acestuia, mdsuri
de gestionare a acestora, stabilirea penalitSlilor pentru neindeplinirea sau indeplinirea
defectuoasi a obligaliilor contractuale ;
justificdrile privind determinarea valorii estimate a contractului, precum gi orice alte
elemente legate de oblinerea de beneficii pentru autoritatea contractante ;
justificdrile privind alegerea procedurii de atribuire in situaliile prevdzute la art.69, alin.25 din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, decizia de a reduce termenele in
condigiile legii, decizia de a nu utiliza implrlirea pe loturi, criteriile de calificare privind
capacitatea, criteriile de selecfie, criteriul de atribuire, factorii de evaluare utilizafi, dupd
caz i

g) obiectivul din strategia de dezvoltare

locald la a cirui realizare contribuie contractul
respectiv, daci este cazul ;
h) orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitdlilor autoritilii contractante.
2,4. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului incepe prin transmiterea
documentaliei de atribuire in SEAP gi se finalizeazd. odatd cu intrarea in vigoare a contractului de
achizi!ie publici,
AvAnd in vedere dispoziliile legale in materia achiziliilor publice, Comuna Orlat va realiza un
proces de achizigie publicd prin utilizarea uneia dintre urmdtoarele aborddri, respectiv cu resursele
profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape identificate mai sus existente la nivel de

autoritate contractante. Atunci cAnd resursele proprii nu permit intocmirea caietelor de
sarcini/specificafiilor tehnice etc. , prin exceplie de la regula de mai sus, Comuna Orlat va recurge la
ajutorul unui furnizor de servicii de achizilie, selectat in conditiile legislaliei achiziliilor publice.

3. Programul anual al

achizifiilor publice

3.1. Programul anual al achiziliilor publice pe anul 2017 la nivelul Comunei Orlat se elaboreazd pe
baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele gi serviciile Comunei Orlat gi cuprinde
totalitatea contractelor de achizilie publici pe care Comuna Orlat intenlioneazi si le atribuie in
decursul anului 2017.
3.2.La elaborarea Programului anual al achiziliilor publice pe anul 2017 Comuna Orlat a linut cont de :
a) necesitdlile obiective de produse, servicii gi lucriri ;
bJ gradul de prioritate a necesitililor;
c) anticipdrile cu privire la sursele de finanlare ce urmeazd a fi identificate.
Dupi aprobarea bugetului propriu, precum qi ori de cAte ori intervin modificiri in bugetul
Comunei Orlat, programul anual al achiziliilor publice pe anul 2017 se va actualiza in funclie de
fondurile aprobate.
3.3. Programul anual al achizi;iilor publice pe anul 20t7 al Comunei Orlat este previzut in anexa la
prezentul document 9i cuprinde cel pulin informalii r.eferitoare la :
a) obiectul contractului de achizilie publicd;
b) codul vocabularului comun al achiziliilor publice [CPV) ;
c) valoarea estimatd a contractului ce urmeazd sd fie atribuit ca rezultat al derulirii unui proces de
achizilie, exprimati in lei, flri TVA i
d) sursa de finanlare;
e) procedura stabiliti pentru derularea procesului de achizilie ;
fJ data estimatd pentru inilierea procedurii ;
g) data estimati pentru atribuirea contractului ;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
3.4. Dupi definitivarea Programului anual al achiziliilor publice pe anul 2077 al Comunei Orlat gi
aprobare, prin grija compartimentului de contabilitate gi a compartimentului de achizilii publice, se va
publica in SEAP. De asemenea se va proceda semestrial la publicarea in SEAP a extraselor din
Programul anual al achiziliilor publice pe anul 2017 al Comunei Orlat, precum gi a oriciror modificiri
asupra acestuia, extrase care se referi la contractele de produse gi/sau servicii a ciror valoare
estimatd este mai mare sau egalS cu pragurile previzute la art. 7,alin.1 din Legea nr.98/20L6 privind
achiziliile publice, contractele de lucrdri a cdror valoare estimatd este mai mare sau egalS cu pragurile
previzute la art. 7,alin.5 din Legeanr.93/2016 privind achiziliile publice. Publicarea se va realiza in
termen de 5 zile lucrdtoare de la data modificirilor. Programul anual al achiziliilor publice pe anul

201,7 al Comunei Orlat
www.comunaorlat.ro .

se va publica, de

asemenea,

pe pagina de internet a

institutiei

4. Exceplii

Prin exceptie de la art. 12, alin. 1

din

H.G. nr. 395/ 201,6 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publici din
Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice, in cazul in care Comuna Orlat implementeazi in cursul
anului 2017 proiecte finanlate din fonduri nerambursabile are obligalia de a elabora distinct, pentru
fiecare proiect in parte, un program al achiziliilor publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea
procedurilor de elaborare cuprinse in legislalia achiziliilor publice, a procedurilor prevlzute in
prezentul document.

Comuna Orlat va derula procedurile de achizilie prin Sistemul Electronic al Achizigiilor Publice
SEAp [SEAp). Utilizarea altor mijloace [offline) se va putea realiza numai in condiliile legii 9i numai
pentru situagiile expres reglementate de Iege.
5. Prevederi finale
5.i.. Comuna Orlat, prin compartimentul de achizigii publice, are obligalia de line evidenla achiziliilor
directe de produse, servicii gi lucriri, ca parte a Strategiei anuale de achizilii publice pe anul 2017 '
5.2. in derllarea procedurilor de achizilii publice, Comuna Orlat este responsabil5 pentru modul de,

atribuire a contractului de achizilie publici, inclusiv achizilia directi cu respectarea tuturor

dispozi;iilor legale aplicabile.
Prezenta Strategie anuali de achizilii publice pe anul 201,7 a Comunei Orlat se va aproba prin
HCL anexi la buget, gi se va publica pe pagina de internet a instituliei www.comunaorlat.ro , cu
respectarea prevederilor legale.

intocmit,
Tamara Cinean.
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