Procedura si metodologie achizitii public / privat

Conform legii in vigoare, se pune la punct astazi 21 Iulie 2016 prin decizie a asociatului unic procedura
mandatorie unica de achizitie publica / privata referitoare la servicii si produse Citadella Gallery si bunuri de
patrimoniu apartinand autorului / orilor, prin subscrisa Citadella Design&Consulting Romania.
S-a adoptat prezentul REGULAMENT:

1. Procedura achizitii private ( forma simpla )
a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.
j.

Se consulta cataloagele / publicatiile cu ISBN emise de companie.
Se vizioneaza produsul / se cer informatii detaliate servicii, si se ia la cunostinta despre legislatia in
vigoare.
Se completeaza si se trimite pe email “Bon comanda unic”, ce va contine toate datele prevazute de
legislatia in vigoare. Din momentul receptionarii, veti primi un e-mail de confirmare, si din acest
moment procedura intra in faza de evaluare. Aceasta procedura dureaza in general 7-14 zile
lucratoare, sau 5 zile in cazul urgentei platite*150 de euro taxa urgenta.
In conditiile in care exista mai multe oferte scrise, se anunta ofertantul / ofertantii. Procedura de
selectie a ofertelor se solutioneaza in favoarea celei mai bune oferte. In cazul in care exista doua sau
mai multe oferte similare, se va solutiona in conformitate cu criteriile cerute de detinator.
Se anunta ofertantul si se stabileste termenul in care ofertantul se prezinta la sediu pentru a ridica
bunul / I se furniza serviciul.
In momentul anuntului de acceptare a ofertei, se emite factura fiscala pentru contravaloarea
seriviciilor / produselor achizitionate. Aceasta are termen 48 de ore de la data emiterii. In cazul
neplatii, se anuleaza furnizarea produsului / serviciului catre client, fara nici o explicatie ulterioara,
conform legii.
Daca s-a platit avans, in conditiile neplatii facturii, avansul se considera pierdut prin
nerespectarea procedurii legale, si se retine in vederea acoperirii pierderilor si costurilor cauzate.
Avansul nu se returneaza cu nici o forma si sub nici un scop / motivatie.
In momentul in care, dupa confirmarea platii, ofertantul se prezinta la sediu pentru intrarea in
posesie a bunului / serviciului, se va semna contractul standard, i se vor oferi informatii precise
despre conditiile legale aplicabile, si i se va emite chitanta care dovedeste efectuarea platii. Se va
semna proces verbal de receptie si predare-primire. In momentul in care documentele sunt
semnate si plata efectuata, se considera incheiata procedura de achizitie privata. Orice litigiu
ulterior se considera nul de drept, deoarece consideram ca ofertantul / clientul a primit si este
constient de toate informatiile necesare, in momentul semnarii documentelor legale, si nu poate
invoca exceptia de neinformare corecta.
Procedura se considera incheiata in momentul semnarii contractului. Din acel moment, intra in
vigoare clauzele contractuale aplicabile ce decurg din contract.
Compania poate pretinde persoanei care produce o dauna sau distrugere a bunurilor de autor,
conform legii 8 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sa suporte dauna achitand prețul
echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în cataloage

sau raporturi legale de evaluare, în cazul obiectelor de arta, respectiv dublul valorii pretului de
pornire al licitaţiei, in cazul obiectelor de colectie clasice sau bun patrimonial.

2. Procedura achizitii publice ( forma simpla )
Se considera in vigoare aceeasi procedura de la achizitia privata, cu urmatoarele conditii mandatorii, conform
art 7, alin 2 din legea 98 / 2016 privind achizitiile publice. In plus:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

Procedura de achizitie publica este conditionata de existenta a minim 3 oferte din partea agentilor
economici.
Caietul de sarcini sau participarea la procedura de achizitie publica este contra cost. Se va achita in
prealabil 15% din valoarea admisa.
Se vor purta negocieri deschise cu fiecare parte ofertanta, pana la stabilirea credibilitatii si a
bonitatii effective a ofertantilor. Se va alege in functie de criteriile legale.
Adjudecarea se face prin anunt de atribuire, public, pe website. Perioada de evaluare a ofertelor se
mareste la 30 de zile. In termen de 15 zile de la atribuire, se va face anuntul de atribuire.
Criteriile de atribuire conform art 108: • cel mai bun raport calitate / pret • cel mai bun raport
calitate / cost • raport corect valori • bonitatea si disponibilitatea de a face plata in transa unica, in
temeiul legii, in termen de 48 de ore de la adjudicare.
Se considera in vigoare conditiile contractuale impuse de lege, si se respecta, din momentul
incheierii contractului de achizitie. Litigiile si nerespectarea conditiilor intra sub incidenta legilor
romane in vigoare, si se solutioneaza amiabil, la cabinet mediator / avocat, sau in imposibilitatea
rezolvarii, la instanta competenta in jurisdictia respectiva.
Compania poate pretinde persoanei care produce o dauna sau distrugere a bunurilor de autor,
conform legii 8 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sa suporte dauna achitand prețul
echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în cataloage
sau raporturi legale de evaluare, în cazul obiectelor de arta, respectiv dublul valorii pretului de
pornire al licitaţiei, in cazul obiectelor de colectie clasice sau bun patrimonial.

3. Procedura licitatie publica / si / sau privata ( forma simpla )
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

Se respecta procedura admisa de lege cu privire la licitatie publica sau private ( cu strigare sau fara )
cu respectarea procedurilor de la achizitia privata.
Nici un lot sau bun nu se va vinde SUB pretul de pornire.
Pretul va fi exprimat in euro, la cursul BNR al zilei respective.
Nu se admit alte oferte in afara de cele in forma scrisa. Nu se admite ofertarea prin telefon,
ofertarea prin amici / cunostinte, ofertarea la distanta prin mijloacele de comunicare electronica
samd
Valorile se admit doar in crestere cu 50 de euro / per strigare. Licitatia va merge doar in crestere.
Compania isi rezerva dreptul sa opreasca procedura de licitare, si sa retraga bunul din oferta, in
orice moment, fara explicatii.
Se declara castigatoare oferta care depaseste cu 50 de euro ultima oferta inregistrata legal.
Plasarea ofertei reprezinta acord la plata. Plata se efectueaza in 24 de ore de la incheierea
procedurii legale, la semnarea documentelor si ridicarea bunurilor.
Taxa de licitatie este de 20% din pretul de adjudecare, adaugat la pretul final al obiectului /
produsului achizitionat. Formula de calcul este: pret final + 20% taxa de licitatie + comisioane si
taxe legale.
In conditiile in care plata nu a fost efectuata, se retine comisionul de 20%, considerandu-se ca
relatia clientului cu ofertantul nu este de buna-credinta, onesta si legala. In conditiile refuzului la
plata, compania se va adresa organelor competente pentru solutionare.

k.

Compania poate pretinde persoanei care produce o dauna, în cursul expoziţiei ori a licitaţiei, unuia
dintre obiectele supuse vânzării, sa suporte dauna achitand prețul echivalent limitei maxime a
intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în cataloage sau raporturi legale de
evaluare, în cazul obiectelor de arta, respectiv dublul valorii pretului de pornire al licitaţiei, in cazul
obiectelor de colectie clasice sau bun patrimonial.

4. Renegociere, reevaluare, plata si returnare bunuri patrimoniale, cat si incheierile situatiilor
litigioase / speciale
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Compania Citadella Gallery este mandatata sa reprezinte si sa indeplineasca toate procedurile
legale pentru renegociere, reevaluare, plata ( in conditiile in care aceasta nu s-a efectuat ) si sa
incheie orice litigii in favoarea companiei, conform deciziei de monopol in vigoare.
Procedurile in conditiile existentei unor situatii exceptionale se vor putea adapta fiecarei situatii in
parte, cu respectarea procedurilor de baza.
Renegocierea, reevaluarea si plata, cat si returnarea bunurilor se va face prin solicitare scrisa,
semnata si stampilata de companie.’
Se vor intocmi procese verbale de constatare pentru actiunile intreprinse, cat si acorduri formale cu
terti ( justitie, politie, organe competente abilitate, evaluatori )
Incalcarea procedurilor in situatii exceptionale este permisa doar cu acordul administratorului unic,
si in conditiile in care cazul necesita ( prin schimbarea legislatiei, schimbarea conditiilor, alte norme
aplicabile )
Se va incheia raport de executie si finalizare.
Compania poate pretinde persoanei care produce o dauna sau distrugere a bunurilor de autor,
conform legii 8 / 1996 cu modificarile si completarile ulterioare, sa suporte dauna achitand prețul
echivalent limitei maxime a intervalului valorii estimate, astfel cum este acesta publicat în cataloage
sau raporturi legale de evaluare, în cazul obiectelor de arta, respectiv dublul valorii pretului de
pornire al licitaţiei, in cazul obiectelor de colectie clasice sau bun patrimonial.

Alte proceduri aplicabile
Se vor aplica strict procedurile legale in vigoare in Romania 2017, privind:
-legea dreptului de autor
-reglementarile fiscale si financiare in vigoare
-legile comerciale
-legislatia europeana in domeniul contractelor transfrontaliere
-legile privind proprietatea private, calitatea de bun patrimonial, si conexele
-legislatia in vigoare in materie civila si penala

Astazi 21.07. 2017
Directiunea

