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IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți 

 

         Raport de monitorizare nr. 450 

 

În baza prevederilor art. 10 lit. c) din Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice (în continuare a Legii), a fost examinată procedura de achiziție publică 

nr. ocds-b3wdp1-MD-1547195989329 din 11.01.2019, privind achiziţia consumabilelor 

pentru serviciul radiologic, inițiată de IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți. 

Scopul monitorizării constă în verificarea respectării prevederilor legale și a 

principiilor achizițiilor publice în desfășurarea procedurii de atribuire a contractelor de 

achiziții publice. 

Rezultatul monitorizării: 

Din analiza documentelor atașate în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender)  au 

rezultat următoarele încălcări/neconformități constatate în raport cu prevederile legale din 

domeniul achizițiilor publice. 

Autoritatea contractantă în rubrica ”descriere” în sistemul electronic SIA ,,RSAP” 

(MTender), la etapa de inițiere a procedurii de achiziție în cauză, a ales modalitatea de 

desfășurare a procedurii prin licitație electronică, însă fără a preciza în documentația de 

atribuire numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului dintre runde și pasul 

minim de licitare, dacă este cazul, potrivit pct. 18 subpct. 5) al Hotărîrii Guvernului nr. 987 

din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor 

prin cererea ofertelor de prețuri. Monitorizînd sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender) 

cu privire la corespunderea operatorilor economici cîștigători cu cerințele stabilite în 

documentația  de  atribuire,  se  constată că  operatorul economic S.R.L. ,,Neotec”  pentru 

i 

 



unicul lot căștigător (lotul nr. 11) nu a atașat în sistemul electronic Documentul Unic de 

Achiziții European (DUAE), ,,Licenţa de activitate, ,,Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante”, 

iar S.R.L. ” Vivamed International” nu a atașat pentru lotul cîștigător nr. 7 Documentul 

Unic de Achiziții European (DUAE), documente solicitate obligatoriu în pct. 15 din anunțul 

de participare. Respectiv, prin decizia grupului de lucru a atribui contracte unor operatori 

economici care nu întrunesc toate cerințele de calificare, s-au încălcat prevederile art. 69 

alin. (6) lit. a)  al Legii, conform căruia autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul 

în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare, fiind aduse atingere principiilor de 

reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, și anume: utilizarea eficientă a banilor 

publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante, tratament egal, imparţialitate, 

nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici (art. 7 lit. a) și h) 

ale Legii). 

Întru respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice, 

autoritatea contractantă are posibilitatea să înlăture toate neajunsurile în conformitate cu 

prevederile art. 69 alin. (11) ale Legii.  

Prezentul raport de monitorizare este întocmit în baza documentelor atașate în 

sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), care nu exonerează de răspundere autoritățile 

contractante în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire 

și/sau modificare a contractului de achiziție publică, precum și în legătură cu executarea 

contractelor de achiziții publice. 

Acțiunile întreprinse de către autoritatea contractantă vor fi monitorizate de către 

Agenția Achiziții Publice. 

Verificînd decizia de atribuire nr. 1 din 15.02.2019, s-a constatat că autoritatea 

contractantă a indicat că toți operatorii economici cîștigători sunt calificați. 
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