NOTIFICARE
emisă în aplicarea prevederilor art. 138 alin. (2) din H.G. 395/2016 și
art. 144 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016
Potrivit art. 58 alin. (1), art. 67 alin. (1) si art. 104 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016,
respectiv art. 65 alin. (1), art. 74 alin (1) și art. 109 alin (1) din H.G. nr. 394/2016,
autoritățile/entitățile contractante aplică procedurile de licitație deschisă, licitație
restrânsă și procedura simplificată, prin mijloace electronice, situație în care numai
operatorii economici înregistrați în SEAP pot depune ofertă.
Astfel, operatorii economici participanți au obligația de a transmite oferta în format
electronic, valoarea totală a propunerii financiare fiind criptată în SEAP.
În conformitate cu art. 58 alin. (2), art. 67 alin. (2) si art. 104 alin. (2) din H.G. nr.
395/2016, respectiv art. 65 alin. (2), art. 74 alin (2) și art. 109 alin (2) din H.G. nr.
394/2016, prin excepție, autoritatea/entitatea contractantă poate, după publicarea
anunțului de participare, să nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea
procedurii de atribuire, atunci când acest lucru nu este posibil din motive tehnice
imputabile operatorului Sistemului Electronic de Achiziții Publice-SEAP.
Având în vedere că, în prezent, nu există posibilitatea tehnică pentru depunerea în
SEAP a unor oferte financiare noi în formă criptată, în vederea departajării ofertelor
conform art. 138 alin. (2) din H.G. 395/2016 și art. 144 alin. (2) din H.G. nr.
394/2016, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a realiza off-line pașii
care, din punct de vedere tehnic, nu pot fi efectuați în SEAP.
Prin urmare, chiar dacă regula impune desfășurarea integrală prin mijloace
electronice, respectiv în SEAP, a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă
și a procedurii simplificate, în cazuri excepționale, când din motive tehnice
imputabile operatorului SEAP, procedura nu poate fi derulată integral sau parțial prin
mijloace electronice , autoritatea/entitatea contractantă are dreptul să solicite offline, ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, o nouă
propunere financiară, iar contractul să fie atribuit ofertantului a cărui nouă
propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
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