Ce obligatii are o institutie publica in cadrul unei achizitii publice
Institutiile publice au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de
natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei
neloiale in cadrul procesului de achizitii publice.
Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul,
in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai
in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa
distorsioneze concurenta.Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidatu -rilor, ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant
asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Nu au dreptul sa
fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, conform art. 69 din
OUG 34/2006, urmatoarele persoane:
- persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie,
organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
- sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din coniliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
- persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea
pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
- persoane care in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante se afla in
situatia existentei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161
din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice,
a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept
membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are
actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda pana la gradul al patrulea inclusiv ori care
se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce
detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire
(ART. 69 ^1 din OUG 34/2006).
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