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Nota rectificativa la procedura operationala
-

Avand in vedere prevederile procedurii operationale privind procedura simplificata proprie pentru
achizitia de servicii sociale si alte servicii specific prevazute in anexa 2 la legea nr.98/2016,
aprobata in data de 5.05.2018 de catre ordonatorul de credite al comunei Jurilovca

-

Modificarile legislative in domeniul achizitiilor publice, reglementate prin OUG nr.45/2018,
publicata in Monitorul Oficial din data de 4.06.2018,

Se vor actualiza, incepand cu data prezentei, urmatoarele:

I. Referirile din cuprinsul procedurii privind art.7, alin.1, lit.c din legea nr. 98/2016 vor fi inlocuite cu
textul “art. 7, alin.1, lit. d” ca urmare a modificarii introduce prin OUG nr.45/2018 ((1) Autoritatea
contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată,
fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
publică/acordurile-cadru
a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile
-cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;
c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite
de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile
publice aflate în subordinea acestora;
d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect
servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 )
II. Articolul 6 din procedura operationala se modifica, dupa cum urmeaza:
- se introduce alineatul nr. 3, care va avea urmatorul continut: “in functie de urgenta, necesitatea
si complexitatea procedurii de achizitie publica, termenul prevazut la alineatul precedent, poate fi redus
cu maxim 2 zile, dupa intocmirea, in prealabil, a unei note justificative aprobata de catre ordonatorul de
credite”.
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