
Bucureşti/07.12.2017

Stimate domn,

Ref.: Răspuns solicitare nr.223/SIIP/05.12.2017

Urmare e-mailului dumneavoastră, înregistrat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu
numărul  223/SIIP/05.12.2017,  prin  care  solicitaţi  informaţii  privind  publicarea  pe  site-ul  APIA  a
invitaţiei  de  participare cu  ofertă  pentru  achiziţia  de  Servicii  de  evaluare  a  ofertelor  depuse  la
procedura de achiziţie de ,,Servicii de mentenanţă, extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al
APIA, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare și  pentru corecta  informare  a  opiniei  publice,  vă
răspundem punctual la întrebările formulate:

Întrebarea nr.1 – A fost anulată acea achiziţie?

Răspuns - Da, achiziţia anterioara a fost anulată. 

Întrebarea nr.2 - Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?

Răspuns -  Anularea achiziţiei s-a datorat  faptului ca unul dintre acționarii cu putere de decizie al
furnizorului  de  servicii  auxiliare  selectat  pentru  evaluarea  ofertelor  a  avut  relații  de  muncă  și
comerciale cu una dintre firmele ofertante în cadrul prezentei proceduri de atribuire, relații care au
încetat  abia  în  data  de 01.07.2017. Această  situaţie  a  fost  considerată  ca  fiind  o situaţie  potenţial
generatoare de conflict de interese care ar fi putut duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art.
59  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achizițiile  publice,  ceea  ce  ar  fi  compromis  imparţialitatea  ori
independenţa în procesul de evaluare a ofertelor. 

Întrebarea nr.3 - Noua invitaţie de participare cu ofertă este diferită de cea în care Siveco a
semnalat un posibil conflict de interese? Dacă da, ce este nou? Aţi introdus criterii clare privind
evitarea conflictelor de interese?

Răspuns - Invitaţia  de participare este asemănătoare cu cea anterioara şi cuprinde cerinţe clare privind
evitarea  conflictelor  de  interese,  în  conformitate  cu  prevederile  reglementărilor  legale  privind
achiziţiile publice.

Întrebarea nr.4 - În condiţiile în care Siveco a dat în judecată APIA, dupa ce a fost exclusă  de la
licitaţia  de peste 21,2 milioane euro pentru dezvoltarea şi  mentenanţa sistemului  IT destinat
plăţilor  către  fermieri,  ce  se  întâmplă cu  această  licitaţie  de  peste  21,2  milioane  euro? Veţi
desemna câştigătorii sau aşteptaţi să se pronunţe mai întâi instanţa?

Răspuns  - În  conformitate  cu  prevederile  legislaţiei  în  domeniul  achiziţiilor  publice,  autoritatea
contractantă nu poate încheia contractul de achiziţie publică până la hotararea definitivă a instanţei.

http://www.apia.org.ro/ro/achizitii-publice/invitatie-de-participare-cu-oferta-pentru-achizitia-de-servicii-de-evaluare-a-ofertelor-depuse-la-procedura-de-achizitie-de-servicii-de-mentenanta-extindere-si-dezvoltare-a-sistemului-informatic-al-apia&page=1
http://www.apia.org.ro/ro/achizitii-publice/invitatie-de-participare-cu-oferta-pentru-achizitia-de-servicii-de-evaluare-a-ofertelor-depuse-la-procedura-de-achizitie-de-servicii-de-mentenanta-extindere-si-dezvoltare-a-sistemului-informatic-al-apia&page=1


Întrebarea 5 – Ce pericole sunt pentru fermieri dat fiind acest litigiu? Este posibil ca anumite
plăţi să se facă cu întârziere sau chiar să se piardă fonduri UE?

Răspuns - Pentru anumite scheme de plată pentru care sunt necesare noi dezvoltări sau modificări
datorită  actualizării  legislaţiei  europene,  nu  se  vor  efectua  plăţile  aferente  până  la  implementarea
tuturor cerinţelor /modificărilor în sistemul informatic.

Impactul asupra fermierilor respectiv, impactul sumelor nu poate fi stabilit pentru că acesta se poate
calcula/estimala la nivel de dosar în funcţie de schemele solicitate în cererea unică de plată pentru anul
2017.

Dosarele în care fermierii nu au solicitat niciuna din schemele impactate de noile dezvoltări îşi vor
urma fluxul normal privind instrumentarea autorizării la plată.

Dosarele care conţin scheme solicitate pentru care sunt necesare dezvoltări în sistemul informatic se
vor autoriza, dar nu şi pentru schemele mai sus menţionate, respectiv cele impactate de dezvoltări. 

La momentul actual, suntem în graficul de realizare a plăţilor către beneficiari. Sunt câteva categorii de
fermieri  pentru care sunt necesare dezvoltări  ale aplicaţiilor informatice,  dar căutam soluţii  tehnice
pentru ca toate plăţile să fie făcute către aceştia în termenul legal de plată.

Pentru orice alte informații  legate de activitatea instituției  noastre, vă asigurăm de întreaga noastră
disponibilitate de colaborare, în limitele domeniului de activitate al Agenției  de Plăți  și Intervenție
pentru Agricultură și a atribuțiilor care ne revin, în conformitate cu legislația în vigoare.
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