Transmiterea și publicarea pe site-ul Programului Interreg V-A Romania Bulgaria a
documentației necesare atribuirii contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii de
către beneficiarii români ce nu dețin calitatea de autorităţi contractante, care nu se
încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c 1 ) din OUG 34/2006, cu modificările și
completările ulterioare
Prezentele norme stabiliesc modul de aplicare a regulilor privind atribuirea
contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii pentru beneficiarii români ce nu dețin
calitatea de autorităţi contractante, care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c 1 )
din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare denumite în continuare
„procedura simplificată”, referitoare la transmiterea și publicarea pe site-ul Programului
www.interregrobg.eu a anunțurilor de participare, documentației de atribuire/clarificărilor a
anunțului de atribuire precum și a rapoartelor privind anularea procedurii simplificate.
I. Reguli privind inițierea procedurii simplificate
Conform Secțiunii VII, Faza 2, lit. a din Anexa 4 a contractului de finantare beneficiarul are
obligația publicării pe site-ul Programului www.interregrobg.eu a anunțului de participare și
a specificaţiilor tehnice (documentației de atribuire), denumite în continuare
„documentație”, în situația în care valoarea estimată pentru achiziția în cauză depășește
pragul menționat în OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru achiziție
directă.
II. Publicarea anunțului de participare și a specificatiilor tehnice
(documentației de atribuire) / clarificarilor / anuntului de atribuire pe
site-ul Programului
Documentele vor fi publicate pe site-ul Programului www.interregrobg.eu.
Publicarea, în situația în care documentele au fost transmise conform regulilor
descrise mai jos, se va face în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la
înregistrarea adresei de înaintare la Secretariatul Comun al Programului din cadrul
BRCT Călărași.
Pentru publicare, beneficiarul achizitor va trebui să transmită la SC
(achizitii@calarasicbc.ro.), via e-mail (de la adresele de e-mail stipulate în
contractele de finanţare/cofinanţare), următoarele informații:
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Anunțul de participare și documentația de atribuire / clarificările / anuntul de
atribuire vor fi transmise în format scanat.
După publicare, SC va transmite un e-mail de la adresa achiziții@calarasicbc.ro
referitor la publicarea documentației pe site-ul Programului. În cazul publicării
anunţului de participare se va comunica şi numărul unic de înregistrare a
documentației după care aceasta va putea fi identificată.
ATENȚIE!
Nu se vor lua în calcul solicitările primite de la alte adrese de e-mail decât cele
indicate ca date de contact în cadrul contactelor de finanţare/cofinanţare (pentru
schimbarea acestor date de contact, vă rugăm să studiaţi prevederile contractelor).
Transmiterea mai multor anunțuri de participare sau a mai multor documentații
de atribuire / clarificari / anunţuri de atribuire printr-o singură adresă de
înaintare se admite doar dacă documentaţia aferentă fiecarei achiziţii este
arhivată separat.
Responsabilitatea cu privire la respectarea termenelor stabilite prin procedura
simplificată aparține în totalitate beneficiarului achizitor (inclusiv în cazul în care
publicarea pe site nu se realizează din cauza nerespectării regulilor
antemenţionate).
Responsabilitatea privind conținutul anunţului de participare şi al
documentației de atribuire / clarificărilor / anunţului de atribuire revine în
exclusivitate beneficiarului achizitor, SC neavând obligația verificarii ex-ante a
acestora.
Anunţul de atribuire va conține în mod obligatoriu:
1. numele ofertantului câștigător,
2. numărul și data contractului care a facut obiectul procedurii simplificate precum
și
3. valoarea la care a fost atribuit contractul.
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