Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”
str. Iacob Hîncu 10/1, Chişinău
MD-2005 Republica Moldova

373 / 22 221844 tel
373 / 22 245714 fax

office@viitorul.org
www.viitorul.org

NOTĂ
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Elaborat de: Diana Enachi, Ecaterina Meaun

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic
Prevedere proiect

Propunere

2A.12 Operatorul economic este:

Textul în forma actuală este prea ambiguu și nu permite
o clasificare corespunzătoare a operatorilor economici
participanți la procedurile de achiziții publice conform
legislației în vigoare. Aceasta va genera dificultăți și la
elaborarea statisticilor ce se referă la participarea IMMurilor la procedurile de achiziții publice.
Respectiv, venim cu propunerea de includere a
textului următor (cu posibilitatea de bifare):
„Operatorul economic este:
•
întreprindere micro (1 - 9 salariați)
�
•
întreprindere mică (10 - 49 salariați)
�
•
întreprindere mijlocie (50 – 249 salariați) �
•
întreprindere mare (de la 250 salariați)
�





întreprindere mică
întreprindere mijlocie;
altele

Notă: Conform Legii Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire
la întreprinderile mici și mijlocii (art. 5)
2A.13.1 Dacă da, care este Textul în formula actuală ar putea genera neclarități,
procentul corespunzător de lucrători unii operatori ar pute indica numărul, alții – procentul.
cu dizabilități sau defavorizați?
Se propune de completat și cu „%”, astfel încât să fie
|număr|
clar, atât numărul, cât și % din totalul numărului de
angajați.
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Textul în formula respectivă este confuz și ar putea
genera neclarități la completarea de către pentru
operatorii economici. Prin urmare, pentru evitarea
confuziilor,
propunem
înlocuirea
cuvântului
„identificați” cu „numiți”.

Capitolul IV. Criteriile de selecție
Compartimentul se completează de Pentru a evita interpretările și completarea eronată a
către
autoritatea
/
entitatea capitolului IV, propunem specificarea următoare:
contractantă și operatorii economici.
Compartimentul
se
completează
de
către
autoritatea/entitatea contractantă (coloana 2) și
operatorii economici (coloana 3).
Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție
Compartimentul se completează de Pentru a evita interpretările și completarea eronată a
către
autoritatea
/
entitatea capitolului IV, propunem specificarea următoare:
contractantă și operatorii economici.
Compartimentul
se
completează
de
către
autoritatea/entitatea contractantă (coloana 2) și
operatorii economici (coloana 3).
Capitolul VI. Preselecția candidaților calificați pentru procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică
Compartimentul se solicită de către
autoritatea contractantă doar în
cadrul procedurilor de achiziție
publică: licitația restrânsă, negociere,
dialog competitiv și parteneriatul
pentru inovare.

Textul în formula actuală este neclar și poate genera
completarea eronată a formularului DUAE, atât de către
autoritatea contractantă, cât și de către operatorul
economic. Pentru a evita interpretările și completarea
eronată a capitolului IV, propunem următorul text:
Compartimentul se va utiliza doar în cadrul
următoarelor proceduri de achiziție publică: licitația
restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul
pentru inovare. În aceste cazuri, operatorul economic va
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completa coloana 3.
Alte propuneri (pentru facilitarea completării formularului DUAE de către autoritățile
contractante și operatorii economici și evitarea ulterioară a neclarităților și descalificării
ofertelor din cauza formularului DUAE necorespunzător)
2. Formularul este completat, semnat Propunem de completat textul după cum urmează:
și transmis autorității contractante la 2. Formularul este completat, semnat electronic și
depunerea ofertei.
transmis autorității contractante la depunerea
ofertei.
Altele

Sunt unele neclarități ce vizează compartimentele care
nu sunt relevante pentru o anumită procedură de
achiziție, respectiv cerințe care nu sunt obligatorii
conform Anunțului de Participare și Fișei de date a
achiziției (FDA), precum echipamente specifice
solicitate, personal specific, cifra de afaceri, certificate
de mediu, etc.
Pentru evitarea confuziilor, atât pentru autoritatea
contractantă, cât și operatorul economic de inclus
următoarea mențiune:
*Daca aceasta este o cerință obligatorie în FDA.
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