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Clari cări
Titlu

Trebuie de contestat
Întrebare primită

18.02.2019 / 09:55
Descriere

Trebuie de contestat anuntul, deoarece el nu corespunde legislaţiei în vigoare. Autoritatea contractanta are
posibilitati tehnice să veri ce semnăturile electronice, dar inventează legi şi reguli care contravin legislaţiei
în vigoare. Noi nu suntem obligaţi, conform legii cu privire la achiziţii publice să prezentăm documentele cu
semnătura şi ştampila umedă. Unica modalitate de depunere a documentelor este depunerea electronică
pe platforma SIA RSAP, semnat electronic. Veri carea semnăturii electronice efectuată cu telefonul mobil de
face pe site-ul msign.gov.md. Va rog, nu aberatii. Asa închipuire ca protejaţi pe cineva, şi special faceti niste
reguli aberante, pentru a limita participanţii, şau pentru a discali ca operatorii neconvinabili. Respectaţi
legislaţia! Legea e pentru toti la fel! Iar pentru cei care protejează, exista CNA!
Trebuie de contestat
18.02.2019 / 15:54

Stimaţi operatori economici vă atenţionăm: rubrica dată este pentru întrebări către AC, privind
clari cări/neînţelegeri, întrebări referitoare la procedură. NICIDECUM PENTRU DISCUŢII ÎNTRE

OPERATORI ECONOMICI ŞI COMENTARII CE NU SE REFERĂ LA PROCEDURA DATĂ.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE.

Titlu

Contestam anuntul de participare.
Întrebare primită

18.02.2019 / 10:15
Descriere

Propun să contestam anuntul de participare, acolo unde sunt aberatii şi incalcalcari a legislaţiei. Avem 2 zile
pana la 20.02.2019. Agenţii economici, care nu sunt de acord cu aceste puncte aberante, propun sa
depunem cât mai multe contestaţii. Eu voi depune. Ar bine sa mai e 1-2 contestaţii, sa-i învăţăm minte.
Sa stie ca Parlamentul aproba legi, nu DETS! Pentru răspunsurile acestea obraznice trebuie pedepsiti! Ei ne
cred prosti si cred ca sunt buricul pământului!
Contestam anuntul de participare.
18.02.2019 / 15:54

Stimaţi operatori economici vă atenţionăm: rubrica dată este pentru întrebări către AC, privind
clari cări/neînţelegeri, întrebări referitoare la procedură. NICIDECUM PENTRU DISCUŢII ÎNTRE
OPERATORI ECONOMICI ŞI COMENTARII CE NU SE REFERĂ LA PROCEDURA DATĂ.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE.

Titlu

Semnatura electronica-Semnatura Umeda
Întrebare primită

15.02.2019 / 18:17
Descriere

Documentele încărcate de Dvs. pentru participarea la tender trebuie să e semnate electronic. Pentru
semnare puteţi folosi site-ul msign.gov.md sau aplicaţia Moldsign Desktop Suite. Se recomandă să încărcaţi
documente în format PDF. Cadrul legal: Legea 131 / 2015 Art 33 punctul i) pe ofertele electronice este
aplicată semnătura electronică. Hotarirea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de ţinere a Registrului de stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informaţional automatizat
„Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender) – punctul 83. Operatorii SIA RSAP (MTender) şi ai PEA vor
asigura veri carea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta şi contractele de achiziţii
publice să e aplicată semnătura electronică validă. – punctul 105. Depunerea ofertei nale este precedată
în mod obligatoriu de semnarea electronică şi criptarea acesteia. Conform legei semnatura umeda nu este
obligatorie.Pentru ce o cereti?
Semnatura electronica-Semnatura Umeda

18.02.2019 / 08:44

Având în vedere că operatorii economici au posibilitatea de a bifa opţiunea care nu permite
vizibilitatea documentelor iniţial încărcate AC cere prezentarea documentelor încărcate în sistem
după petrecerea concursului la sediu direcţiei cu semnătura şi ştampila umedă a operatorului
economic.
Tot odată ţinem să vă atenţionăm faptul că la semnarea electronică a documentelor sunt cazuri
când la deschiderea documentului semnătura electronică lipseşte (adica nu se arată în doc.) da de
fapt a fost semnată electronic de către operator economic. Pentru a preveni situaţii de a descali ca
operatorii economici pe motivul că doc. nu a fost semnată cerem că documentaţia să e semnată şi
ştampilată de operator economic.

Titlu

Ştampila umeda
Întrebare primită

18.02.2019 / 10:37
Descriere

Ce fac rmele care nu au stampila?
Ştampila umeda
18.02.2019 / 16:54

PARTICIPAŢI APLICÂND SEMNĂTURA ELECTRONICĂ..
NU VEDEM IMPEDIMENTE PENTRU PARTICIPAREA OPERATORILOR ECONOMIC CARE NU AU
ŞTAMPILĂ, DOAR MOTIVAŢI PRI SCRISOARE ÎN FORMA LIBERĂ LIPSA ŞTAMPILEI.

Titlu

Contestam anuntul de participare
Întrebare primită

18.02.2019 / 14:11
Descriere

Solicitam de a modi ca anuntul de participare ,in legatura cu necorespunderea cerintilor legii in vigoare:
Cadrul legal: Legea 131 / 2015 Art 33 punctul i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.
Hotarirea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului de
stat al achiziţiilor publice format de Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor
publice” (MTender) – punctul 83. Operatorii SIA RSAP (MTender) şi ai PEA vor asigura veri carea faptului ca
pe documentele electronice care constituie oferta şi contractele de achiziţii publice să e aplicată
semnătura electronică validă. – punctul 105. Depunerea ofertei nale este precedată în mod obligatoriu de
semnarea electronică şi criptarea acesteia. Solicitam raspunsul conform legii.

Contestam anuntul de participare
18.02.2019 / 17:05

INDICAŢI VĂ ROG ARTICOL DIN LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE CARE PREVEDE CĂ AC NU ARE DREPT DE A
CERE CĂ DOCUMENTAŢIA PREZENTATĂ DE OPERATOR SĂ NU FIE SEMNATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ. PRIN
LEGE SUNTEŢI OBLIGAŢI SĂ PUNEŢI SEMNĂTURA ELECTRONICĂ PE DOCUMENTAŢIA CARE
ÎNCĂRCAŢI ŞI NU ESTE STIPULAT NICĂIEREA CĂ AC NU ARE DREPT SĂ SOLICITĂ DOC. SEMNATĂ ŞI
ŞTAMPILATĂ. CONSIDERĂM CĂ PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE SUNT ÎNREGISTRAŢI LEGAL,
ACTIVITATEA CĂRORA ESTE CORECTĂ ŞI LEGALĂ NU POT AVEA DIFICULTĂŢI LA SEMNAREA ŞI
ŞTAMPILAREA UNUI DOCUMENT.

Titlu

Documentatia de atribuire
Întrebare primită

19.02.2019 / 15:42
Descriere

La punctul 24 din Anunţul de participare este indicat "Operatorii economici după petrecerea concursului vor
prezenta documentaţia solicitată şi încărcată în sistem cu semnătură şi ştampilă umedă la sediul....".
Întrebare: 1) Documentaţia respectivă urmează a depusă de operatorul economic desemnat câştigător
sau de toţi operatorii economici participanţi la procedura de achiziţii publice? 2) Documentaţia respectivă
urmează a depusă la cererea ulterioară a autorităţii contractante sau este xat un termen exact pentru
prezentarea documentaţie date (care este acest termen)? 3) Cum garantează autoritatea contractantă că
respectiva solicitare (de prezentare dublă a documentaţiei), nu are drept scop a area documentaţiei
nanciare (devizul forma 3, 5, 7) ale operatorilor economici (în afara programei SIA RSAP) care nu sunt
plasaţi pe primul loc, ne-descali când operatorul economic plasat pe primul loc (care sunt garanţiile de nedivulgare sau ne-manipulare)? Va rugam sa raspundeti la ecare intrebare in parte
Documentatia de atribuire
19.02.2019 / 16:59

1) TOŢI OPERATORI ECONOMICI VOR PREZENTA DOCUMENTAŢIA
2) ÎN TERMEN DE O ZI - FĂRĂ SOLICITARE SUPLIMENTARĂ AC (ÎN CAZUL DE NE PREZENTARE
DOCUMENTAŢIEI, EVALUAREA VA FI FĂCUTĂ DUPĂ DOC. CARE SUNT VIZIBILE PENTRU AC ÎN SISTEM
- ŞI OE VA FI RESPINS ÎN CONFORMITATE CU ART. 69 ALIN.(6) LIT. B) LEGII NR. 131)
3) LEGII NR. 131 PREVEDE ATRIBUŢIILE AC ÎN ART. 15 ALIN. (1) LIT. d) iniţiază şi desfăşoară proceduri
de achiziţie publică;
f) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul
procedurilor de achiziţie publică;
h) întocmeşte dări de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţie publică şi le prezintă
Agenţiei Achiziţii Publice; (CUM VEDEŢI EXERCITAREA ACESTOR ATRIBUŢIEI DE CĂTRE AC DACĂ NU
VEDEM TOATE DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE DE OE??? - DAŢI PROPUNERI)
j) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de

achiziţie publică.
REFERITOR LA NE-DIVULGAREA
VĂ INFORMĂM CĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE MEMBRII GRUPULUI DE LUCRU
SEMNEAZĂ O DECLARAŢIE DE CONFORMITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE ŞI PRIN LEGE SUNT OBLIGAŢI
SĂ NU DIVULGĂ DATELE PRIVIND EVALUAREA ŞI COMPARAREA OFERTELOR.

Titlu

Propunere
Întrebare primită

18.02.2019 / 10:07
Descriere

Propun ca OE sa prezinte doc. numai cu semnatura electronică. Ulterior de contestat decizia de
descali care.
Propunere
18.02.2019 / 15:54

Stimaţi operatori economici vă atenţionăm: rubrica dată este pentru întrebări către AC, privind
clari cări/neînţelegeri, întrebări referitoare la procedură. NICIDECUM PENTRU DISCUŢII ÎNTRE
OPERATORI ECONOMICI ŞI COMENTARII CE NU SE REFERĂ LA PROCEDURA DATĂ.
VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE.

Titlu

Respectăm legislaţia sau CEREM
Întrebare primită

18.02.2019 / 09:14
Descriere

1) Opţiunea ”Se vede”, ”Nu se vede” nu se ”bifează”. Semnatura electronică aplicată prin intermediul
dispozitivului criptogra c de tip Flash - ”se vede” iar prin telefonul mobil ”nu se vede”. 2) AC este obligată să
feri ce validitatea semnăturii pe msign.gov.md/direct/verify. 3) Descali carea OE din motivul expus de AC
duce la contestarea deciziei (ANSC).
Respectăm legislaţia sau CEREM
18.02.2019 / 09:38

Respectaţi cerinţele prevăzute de lege şi caiet de sarcini

Titlu

Semnarea şi stampilarea documentelor
Întrebare primită

18.02.2019 / 18:10
Descriere

Daca legea prevede ca documentele se depun în format electronic pe platforma SIA RSAP, semnat
electronic, nu vad sensul să dublam, şi să prezentăm pe hârtie (Consum de resurse naturale. Hîrtie = copaci
tăiaţi = oxigen). Suntem in sec.21, cand intelegem ca resursele sunt date nu numai noua dar şi viitoarelor
generaţii. Generaţia noastră consuma deja resursele urmaşilor noştri. Trebuie să ne gândim la Dezvoltarea
Durabilă. Capuri deştepte din toată lumea se gandesc cum sa treaca viata în format digital, cum sa faca sa
e economisite resursele limitate ale globului pămîntesc, asa ca să rămână şi următoarelor generaţii, iar
dvs. spuneti ca nu e problema să tipărim câteva zeci de foi, să le ştampilam şi să le semnam, ca acesta este
un moft a cuiva. Civilizati-va. Începeţi să vă gândiţi la Dezvoltarea Durabilă. La viitoarele generaţii!!! La copii
si nepoţii noştri, care tot vor avea nevoie de oxigen!!! Fiti mai responsabili fata de Planeta noastră! Fata de
copiii noştri!
Semnarea şi stampilarea documentelor
19.02.2019 / 09:02

Legea 131 art. 40 alin. (1) prevede ”Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în
documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura
ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a
procedurii de atribuire.
art. 44 alin. (1) prevede că ”Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.”
Decizia vă aparţine.

Titlu

Ştampila umedă - ???
Întrebare primită

16.02.2019 / 15:47
Descriere

”Dacă oferta, inclusiv documentele de cali care care o însoţesc, nu corespund cerinţelor prestabilite în
prezentul caiet de sarcini sau aceastea nu sunt completate, semnate şi con rmate prin ştampilă umedă în
modul corespunzător, ea va respinsă de către autoritatea contractantă, şi nu poate recti cată în scopul
corespunderii cerinţelor înaintate.” Rog sa argumentaţi cerinţa ce ţine de - Ştampila umeda. Cum rămine cu
semnatura electronică?
Ştampila umedă - ???
18.02.2019 / 08:44

Lipsa semnăturii electronice duce la descali carea operatorilor economici.
Având în vedere că operatorii economici au posibilitatea de a bifa opţiunea care nu permite
vizibilitatea documentelor iniţial încărcate AC cere prezentarea documentelor încărcate în sistem
după petrecerea concursului la sediu direcţiei cu semnătura şi ştampila umedă a operatorului
economic.
Tot odată ţinem să vă atenţionăm faptul că la semnarea electronică a documentelor sunt cazuri
când la deschiderea documentului semnătura electronică lipseşte (adica nu se arată în doc.) da de
fapt a fost semnată electronic de către operator economic. Pentru a preveni situaţii de a descali ca
operatorii economici pe motivul că doc. nu a fost semnată cerem că documentaţia să e semnată şi
ştampilată de operator economic.
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