ACHIZIȚII PUBLICE MAI SOCIALE
oportunități oferite de legislația
națională în vigoare

PIAȚA INTERNĂ v. PROTECȚIONISM SOCIAL (I)
Art. 2 TUE: respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate
(între cetățenii Uniunii dar și între sexe), statul de drept și respectarea
drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților.
Art. 3 TUE: Piața internă a e bazată pe o (...) economie socială de piață extrem de
competitivă, care vizează ocuparea deplină a forței de muncă și
progres social și un nivel ridicat de protecție și îmbunătățire a calității
mediului. Uniunea combate excluderea socială și discriminarea și
promovează justiția și protecția socială, egalitatea între femei și
bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului,
respectiv coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între
statele membre, cu respectarea diversității sale culturale și lingvistice.

PIAȚA INTERNĂ v. PROTECȚIONISM SOCIAL (II)
Art. 2 - 6 TFUE: delimitarea competențelor Uniunii vs. statele membre
Art. 5 TFUE: (...): ”(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor
de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, în special prin
definirea liniilor directoare pentru aceste politici. (3) Uniunea poate
avea inițiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale
statelor membre.”
Art. 9 TFUE: ”În definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților sale,
Uniunea ține seama de cerințele legate de promovarea unui nivel
ridicat de ocupare a forței de muncă, de garanția unei protecții
sociale adecvate, de lupta împotriva excluziunii sociale și de un
nivel ridicat de educație, pregătire și protecție a sănătății umane.”

PIAȚA INTERNĂ v.PROTECȚIONISM SOCIAL(III)
(1)

Atribuirea contractelor de achiziții publice (...) trebuie să respecte
principiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
mai exact libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea
de a furniza servicii, precum și principiile care derivă din acestea,
cum ar fi egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoașterea
reciprocă, proporționalitatea și transparența. (...) [P]entru contractele
de achiziții publice care depășesc o anumită valoare, ar trebui
elaborate dispoziții pentru coordonarea procedurilor de achiziții
publice naționale, pentru ca principiile respective să fie transpuse în
practică și achizițiile publice să fie deschise concurenței.

PIAȚA INTERNĂ v.PROTECȚIONISM SOCIAL (IV)
(2)

Achizițiile publice joacă un rol cheie în strategia Europa 2020,
prezentată în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată
„Europa 2020, O strategie europeană pentru o creștere inteligentă,
ecologică și favorabilă incluziunii” (...), reprezentând unul dintre
instrumentele de piață care trebuie utilizate pentru realizarea
unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii,
asigurând în același timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor
publice.

PIAȚA INTERNĂ v. PROTECȚIONISM SOCIAL (V)
“Expresia „considerente de ordin social” include o plaja foarte mare
de aspecte si domenii. Poate sa se refere la mijloace de asigurare a
respectarii drepturilor fundamentale, ori a principiilor egalitatii
si nediscriminarii, ori a legislatiei nationale referitoare la
politicile sociale, precum si a legislatiei europene aplicabile in
domeniul
social.
Aceasta
expresie
acopera,
de
asemenea,
conceptul de clauza preferentiala (adica acele clauze menite sa sprijine
reintegrarea persoanelor dezavantajate, ori a somerilor, precum si
orice forma de actiuni menite sa combata somajul si excluziunea
sociala).”

(Interpretative Communication of the Commission on the Community law applicable to public
procurement and the possibilities for integrating social considerations into public
procurement /COM/2001/0566 final/Jurnalul Oficial al Uniunii No.333 din 28/11/2001)

PIAȚĂ INTERNĂ v.PROTECȚIONISM SOCIAL (VI)
Principiile generale care guvernează piața internă a Uniunii se aplică
și sub praguri!
-

CJUE:

C-324/98 Telaustria - [2000] ECR I-10745; C-275/98 Unitron
Scandinavia – [1999] ECR I-08291; C-59/00 Vestergaard - [2001]
ECR I-9505; C-507/03 Commission v. Ireland – [2007] ECR I-09777;
C-31/03 Coname – [2005] ECR I-07287; Cauzele reunite C-147/06 &
C147/06 SECAP - [2008] ECR I-03565; C-91/08 Wall AG - [2010]
ECR I-2815 etc.;
- Comisia: COMUNICAREA INTERPRETATIVĂ A COMISIEI cu privire la
legislația comunitară aplicabilă contractelor care nu intră, sau nu intră în
totalitate, în domeniul de aplicare al directivelor care reglementează
materia achizițiilor publice (2006/C 179/02)

PIAȚĂ INTERNĂ v.PROTECȚIONISM SOCIAL(VII)
C-31/87,

Beentjes: criteriile sociale POT fi utilizate în achizițiile publice;

C-225/98, Nord – Pas de Calais: criteriile (ex. sociale) ”adiționale” sunt permise;
C-513/99, Concordia Bus: criteriile de atribuire pot fi și neeconomice; legătura necesară cu
obiectul contractului; restrângerea concurenței – condiții de legalitate;
C-448/01, Wienstrom: ponderea criteriilor neeconomice; condiția proporționalității;
C-368/10, Max Havellaar: rolul etichetelor în demonstrarea calităților cerute; legatura cu
obiectul contractului în cazul obiectivelor de politică socială (”community benefits”);

C-346/06, Rüffert:

remunerarea salariaților detașați; salariu minim impus printr-un contract
colectiv de muncă neaplicabil la nivel național;

C-115/14, Regio Post:

obiectivul asigurării protecției sociale a salariaților e superior celui
economic al garantării liberei concurențe; o măsură națională care intră într-un domeniu
care a făcut obiectul unei armonizări exhaustive la nivelul Uniunii trebuie apreciată în
raport cu dispozițiile măsurii de armonizare, și nu cu dreptul primar al Uniunii

PIAȚĂ INTERNĂ v. PROTECȚIONISM SOCIAL(VIII)
“ Achiziţiile publice responsabile din punct de vedere social (APRS) se
referă la oferirea unui exemplu și influenţarea pieţei. Prin
promovarea APRS, autorităţile publice oferă companiilor
stimulente
reale
pentru
dezvoltarea
unei
gestiuni
responsabiledin punct de vedere social. Prin achiziţii înţelepte,
autorităţile publice pot promova oportunităţile de ocupare a forţei de
muncă,
munca
decentă,
incluziunea
socială,
accesibilitatea,
proiectarea pentru toţi, comerţul etic și urmăresc să atingă un nivel
mai ridicat de conformitate cu standardele sociale. În cazul unor bunuri,
lucrări și servicii, impactul poate fi deosebit de mare (…).”
Achiziţii responsabile social - Un ghid al aspectelor
considerare în procedurile de achiziţii publice (COM, 2011)
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INSTRUMENTE CONCRETE DE IMPLEMENTARE A
OBIECTIVELOR SOCIALE (I) – REGLEMENTĂRI OBLIGATORII
Art. 51 (1) Autoritatea contractantă precizează în documentaţia de atribuire
reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor
de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene,
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele,
convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care trebuie
respectate pe parcursul executării contractului de achiziţie publică ori să
indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine
informaţii detaliate privind reglementările respective.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are totodată
obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei
faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante
din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

INSTRUMENTE CONCRETE DE IMPLEMENTARE A
OBIECTIVELOR SOCIALE (II) – CONTRACTE REZERVATE
Art. 56 (1) Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la
procedura
de
atribuire
doar
unităţilor
protejate
autorizate
conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015
privind economia socială. [AUTORIZARE PROBLEMATICĂ ÎN CAZUL
OFERTANȚILOR STRĂINI]
(2) În anunţul/invitaţia de participare autoritatea contractantă precizează
explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire. [ALTFEL,
DISCRIMINARE POZITIVĂ – NEPERMISĂ]

INSTRUMENTE CONCRETE (III) –

CONSULTAREA PIEȚEI

Art. 139

(1) Înainte de iniţierea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza
consultări ale pieţei în vederea pregătirii achiziţiei (…). (2) În cadrul consultărilor (…),
autoritatea contractantă are dreptul de a invita experţi independenţi, autorităţi publice sau
operatori economici, inclusiv organizaţii reprezentative ale acestora. (3) Autoritatea
contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau recomandările
primite în cadrul consultărilor (…), cu condiţia ca utilizarea sau implementarea acestor opinii,
sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea
principiilor nediscriminării şi transparenţei.
Art. 19(4) N – (…) Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente
deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la
(..) subiecte de interes general, cum ar fi (...) aspecte tehnice, inovative, de integrare socială
sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.
Art. 140

(1) În situaţia în care un candidat/ofertant sau o entitate care are legături cu un candidat/ofertant a
oferit opinii, sugestii sau recomandări autorităţii contractante în legătură cu pregătirea procedurii de
atribuire, autoritatea contractantă ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că
participarea respectivului candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a
denatura concurenţa.

INSTRUMENTE CONCRETE (IV) –
Art. 155

SPECIFICAȚII TEHNICE

(1) Specificaţiile tehnice (...) definesc caracteristicile solicitate.
(2) Caracteristicile (…) pot să vizeze INCLUSIV procesul sau metoda specifică de execuţie /
prestare sau un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de viaţă, chiar dacă aceste
elemente nu fac parte din conţinutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor, cu
condiţia ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziţie
publică (…) şi să fie proporţionale prin raportare la valoarea şi obiectivele acestuia. (…)
(4) Pentru toate achiziţiile destinate utilizării de către persoane fizice, indiferent dacă este
vorba de publicul larg sau de personalul autorităţii contractante, specificaţiile tehnice vor
ţine seama de cerinţele de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţi sau de
conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori (...).
(5) În cazul în care printr-un act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene sunt
introduse cerinţe de accesibilitate obligatorii, specificaţiile tehnice se definesc, în ceea ce
priveşte cerinţele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi sau conceptul de
proiectare pentru toate categoriile de utilizatori, prin trimitere la cerinţele obligatorii
astfel introduse.
(6) Specificaţiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la
procedura şi trebuie să asigure concurenţa efectivă între operatorii economici.

INSTRUMENTE CONCRETE (V) –

ETICHETE SOCIALE

Art. 157 (1) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze lucrări, produse sau
servicii cu anumite caracteristici (…) sociale (…), aceasta poate solicita prin specificaţiile
tehnice, factorii de evaluare sau prin condiţiile de executare a contractului o etichetă
specifică drept dovadă că lucrările, serviciile sau produsele corespund cerinţelor solicitate,
dacă următoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulativ: (…) (2) În cazul în care nu impune ca
lucrările, produsele sau serviciile să îndeplinească toate cerinţele de etichetare, autoritatea
contractantă precizează cerinţele de etichetare care trebuie îndeplinite. (3) În situaţia în care
(…) autoritatea contractantă impune (…) o etichetă specifică, aceasta acceptă toate etichetele
care confirmă că lucrările, produsele sau serviciile îndeplinesc cerinţe de etichetare
echivalente. (4) În cazul în care operatorul economic poate demonstra că nu are nicio posibilitate
de a obţine eticheta specifică solicitată de autoritatea contractantă sau o etichetă echivalentă în
termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de
a accepta şi alte mijloace de probă adecvate (…). (5) În cazul în care o etichetă îndeplineşte
condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), dar stabileşte şi cerinţe care nu sunt legate de obiectul
contractului, autoritatea contractantă nu solicită eticheta ca atare, dar poate defini
specificaţiile tehnice prin trimitere la acele specificaţii detaliate ale etichetei respective
sau, atunci când este necesar, la părţi ale acestora, care sunt legate de obiectul
contractului şi sunt potrivite pentru a defini caracteristicile obiectului contractului.

INSTRUMENTE CONCRETE (VI) –

ÎMPĂRȚIREA PE LOTURI

Art. 141 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a
contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili
dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentele
achiziţiei.
(2) În sensul alin. (1), autoritatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze
cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă
mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative, în
conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul
contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-urilor
sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.
(3) În situaţia în care autoritatea contractantă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi,
aceasta are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.

Art. 32

(10) - În cazul în care, în cadrul unei proceduri se atribuie mai multe loturi, autoritatea
contractantă poate stabili criterii de atribuire separate şi diferite pentru fiecare lot în
parte.

INSTRUMENTE CONCRETE (VII) –

MOTIVE DE EXCLUDERE

Art. 164

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei
informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că
a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: f) traficul şi exploatarea persoanelor
vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în
care respectivul operator economic a fost condamnat; [EXCEPȚIE – Art.166 (1)]

Art. 165

(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic
despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor
sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o
hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu
(…). [PROBATORIU PROPRIU – Art.165 (2)] [EXCEPȚIE – Art.165 (3) & Art.166 (2)]

INSTRUMENTE CONCRETE (VIII) –

MOTIVE DE EXCLUDERE

Art. 167 (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate
demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat (...)
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar
autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat,
(…) [DEFINIȚIA ABATERII PROFESIONALE GRAVE – Art.167 (3)]
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de
atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi
remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale
ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii
sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus
la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni
comparabile; (...) [DEFINIȚIA ÎNCĂLCĂRII OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE – Art.167 (8)]

INSTRUMENTE CONCRETE (IX) –

MOTIVE DE EXCLUDERE

Art. 168 – proba existenței / inexistenței unui caz de excludere; colaborarea cu
autorități din alte state membre;
Art. 169 - Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al
procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă că operatorul economic se
află, având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite înainte sau în cursul
procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 (...).
Art. 170 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de
excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii
propuşi.
Art. 171 – reabilitarea (self-cleaning-ul)

INSTRUMENTE CONCRETE (X) –

CRITERII DE ATRIBUIRE

Art. 187 (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul
anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă
atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus
oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
(2) (…) Autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare
prevăzuţi în documentele achiziţiei.
(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic
în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.

INSTRUMENTE CONCRETE (XI) –
Art. 187

CRITERII DE ATRIBUIRE

(4) În sensul alin. (3) lit. c) şi d), cel mai bun raport calitate- preţ/calitatecost se determină pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative
(…) şi/sau sociale în legătură cu obiectul contractului (…). [LEGATURA CU
OBIECTUL CONTRACTULUI – Art.188]
(5) Factorii de evaluare prevăzuţi la alin. (4) pot viza, printre altele:
a) calitatea, inclusiv (…) caracteristicile estetice şi funcţionale,
accesibilitatea, conceptul de proiectare pentru toţi utilizatorii,
caracteristicile sociale, de mediu şi inovatoare şi comercializarea şi condiţiile
acesteia;
b) organizarea, calificarea şi experienţa personalului desemnat pentru
executarea contractului, în cazul în care calitatea personalului desemnat poate
să aibă un impact semnificativ asupra niveluluicalitativ de executare a
contractului; (...)

(10) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autorităţile
contractante pot aplica un criteriu suplimentar, de exemplu: combaterea
şomajului. [VEZI C-225/98 - NORD-PAS DE CALAIS]

INSTRUMENTE CONCRETE (XII) –

CRITERII DE ATRIBUIRE

Art. 189 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare
care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată.
(2) În sensul alin. (1), factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă
trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie
însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor
furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării factorilor de evaluare.
(3) Atunci când consideră necesar, autoritatea contractantă verifică
exactitatea informaţiilor şi dovezilor furnizate de ofertanţi.

INSTRUMENTE CONCRETE (XIII) –

CRITERII DE ATRIBUIRE

Art. 191 Calcularea costurilor pe parcursul ciclului de viaţă acoperă, în
măsura în care sunt relevante, toate sau o parte dintre următoarele
costuri pe parcursul ciclului de viaţă al unui produs, serviciu sau al unei lucrări:
a) costuri suportate de autoritatea contractantă sau de alţi
utilizatori, cum ar fi costuri legate de achiziţie, costuri de utilizare,
precum consumul de energie şi de alte resurse, costuri de
întreţinere, costuri de la sfârşitul ciclului de viaţă, precum costurile
de colectare şi reciclare;
b) costuri determinate de efecte externe asupra mediului în
legătură cu produsul, serviciul sau lucrarea pe parcursul ciclului lor
de viaţă, cu condiţia ca valoarea pecuniară a acestora să poată fi
determinată şi verificată; aceste costuri pot să includă costul
emisiilor de gaze cu efect de seră şi al altor emisii poluante şi alte
costuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice.

INSTRUMENTE CONCRETE (XIV) –
Art.

32

CRITERII DE ATRIBUIRE

(8) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea
contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:
a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului (…);
b) nu reflectă un avantaj pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin
utilizarea factorului de evaluare respectiv.
(9) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să
conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea
contractului. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia
de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un
avantaj calitativ, de mediu şi/sau social ce poate fi punctat; sau
b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii
le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele
minime prevăzute în caietul de sarcini sau documentul descriptiv.

INSTRUMENTE CONCRETE (XV)

– CRITERII DE ATRIBUIRE:

DE LA CEL MAI MIC PREȚ LA CEA MAI BUNĂ CALITATE

Criteriu de atribuire: cea mai bună ofertă din punct de vedere
economic
Prețul cel mai mic: e în continuare cel mai folosit criteriu la nivelul UE –
(https://blog.datlab.eu/can-government-pick-qualitysupplier/?fbclid=IwAR0hRZ7paAtBDA3LWmgGzYtgICl_p_41ptxzaPNpM8_kjDtYSTIQ8RQQgvQ)

Cel mai ieftin:

Calitatea

înseamnă foarte rar cel mai bun

implică FLEXIBILITATE maxima, dar și: politici și strategii;
metodologie; management eficient; calificare/profesionalizare;
contact permanent cu piața; resurse; instrumente de măsurare a
rezultatelor și premiere a succesului; curaj!

INSTRUMENTE CONCRETE (XVI)

– OFERTE FINANCIARE

NEOBISNUIT DE SCĂZUTE

Art. 210 (1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută (...)
autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului clarificări (...).
(2) Clarificările se pot referi în special la:
a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, prin
raportare la procesul de producţie, serviciile furnizate sau metodele de
construcţie utilizate;
b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile
de care beneficiază ofertantul (...);
d) respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1); (...)
(4) Autoritatea contractantă respinge întotdeauna o ofertă atunci când
constată că aceasta are un preţ neobişnuit de scăzut deoarece nu respectă
obligaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1).

INSTRUMENTE CONCRETE (XVII)

– CONDIȚII DE EXECUTARE

Articolul 70 – Directiva 2014/24
Condiții de executare a contractului
Autoritățile contractante pot stabili condiții speciale privind
executarea unui contract, cu condiția ca acestea să fie legate de
obiectul contractului în sensul articolului 67 alineatul (3) și să fie
indicate în invitația la procedura concurențială de ofertare sau în
documentele achiziției. Aceste condiții pot include aspecte
economice, legate de inovare, de mediu, sociale sau legate de
ocuparea forței de muncă.

INSTRUMENTE CONCRETE (XVIII)

– SUBCONTRACTARE

Art. 55 (2) - Subcontractanţii propuşi trebuie să respecte aceleaşi
obligaţii ca şi ofertanţii, în domeniul (...) social şi al
relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau
prin tratatele şi acordurile internaţionale în aceste domenii,
prevăzute în documentaţia de atribuire potrivit art. 51 (1).

INSTRUMENTE CONCRETE (XIX)

– SERVICII SOCIALE

Art. 111 – procedură specifică pentru achiziția de servicii sociale (și alte servicii
specifice); [A SE VEDEA INCLUSIV ART. 68 Lege & Art. 106 Norme]
- criteriu de atribuire obligatoriu (inclusiv factori de evaluare);
- prag mai ridicat (interes intra-comunitar scazut);
- prevederi speciale pentru stabilirea criteriilor de calitate / sustenabilitate
Art. 112 - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la
procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice având ca obiect
exclusiv unul din CPV specifice [enumerare limitativă], să fie rezervată unor
operatori economici, cum ar fi persoane juridice fără scop lucrativ,
întreprinderi sociale şi unităţi protejate, acreditate ca furnizori de
servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale [CRITERII DE

ELIGIBILITATE; DURATĂ LIMITATĂ]

CONCLUZII
Utilizarea criteriilor sociale în achizițiile publice este
permisă [dar SUB CONDIȚIE]!

Cu respectarea dreptului Uniunii, în anumite situații e
chiar OBLIGATORIE!
Noul pachet legislativ:
-

Instrumentalitate
Oportunitate / Flexibilitate
Creativitate
Obligativitate

BSI – Buying for Social Impact
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