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MODIFICĂRI PROPUSE

DUAE aprobat prin Ordinul MF nr. 177 din 09 octombrie 2018

Anexa nr.1
la Ordinul nr.177 din 09 octombrie 2018
Ministerul Finanțelor

Anexa nr.1
la Ordinul
nr.177 din 09 octombrie 2018
Ministerul Finanțelor

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European
Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care
prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este
disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în
cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să
furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de
achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare
transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică.
Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți
interesate de completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi
trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi
exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice
anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din
procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate
sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAE este o declarație pe proprie răspundere care prezintă
dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în
limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de
achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAE, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare
complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o
simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAE
va fi disponibil exclusiv în formă electronică.
Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de
completare DUAE în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului
împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAE poate fi exportat, stocat și depus în format
electronic. Un DUAE depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că
informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție
dacă informațiile din DUAE sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.
In antetul formularului standard al Documentului Unic de Achizitii European (Annexa nr 1 la Ordinul nr.11 din 09
octombrie 2018 Ministerului Finanțelor) se menționează că:
- DUAE este disponibil în limba de stat și engleză (pe pagina AAP si MTender nu am vazut versiunea in limba engleza)
- “Începînd din octombrie 2018, DUAE va fi disponibil exclusiv în formă electronică” (fie trebuie eliminata, fie trebuie
incluse informații actualizate exacte cu privire la data l acare va fi disponibil electronic conform planului de
implementare și dezvoltare a sistemului MTender).

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea
contractantă
contractantă
Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea Partea I a formularului DUAE se completează doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă
și include următoarele informații (coloana 3):
contractantă și include următoarele informații:
A.

Informații despre publicare
Răspuns
Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și
după caz numărul anunțului în J.O

B.

Identitatea achizitorului
Denumirea oficială
Țara
Număr unic de identificare a autorității

C.

Informații privind procedura de achiziții publice
Tipul procedurii
Numărul unic de identificare al procedurii de
achiziție

Coloana 3

Referințele
la
întrebările
DUAE

Identificare

Răspuns

A. Informații despre publicare

|text|

(se completează de
către
autoritatea
contractantă
sau
entitatea
contractantă)

Răspuns

Coloana 2

|text|

(se completează de
către
autoritatea
contractantă
sau
entitatea
contractantă)

Răspuns

Coloana 1

1A.1

Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după
caz numărul anunțului în J.O / Numărul unic de
identificare al procedurii de achiziție (Exemplu: ocdsb3wdp1-MD-1549282448909)

|număr|

B. Identitatea autorității sau entității contractante

|text|

(se completează de
către
autoritatea

1B. 1

2

Denumirea oficială

|text|

Data deschiderii ofertelor
Denumirea obiectului de achiziții
Scurtă descrie

contractantă
entitatea
contractantă)

sau

1B. 2

Număr unic de identificare a autorității

|număr|

Remarci referitoare la Partea a I, din DUAE aprobat de MF:
(i) Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document.
(ii) A fost comasat rîndul de la punctul A “Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul
anunțului în J.O” cu rîndul de la punctul C “Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție” deoarece în
sistem apare doar un număr. A fost inclus un exemplu in care cei care completează sa vadă ca acest număr trebuie
scris deplin și pentru procedurile din baza de date 2 începe cu ocds…. (Exemplu: ocds-b3wdp1-MD1549282448909)
(iii) La punctul B a fost schimbat din identitatea achizitorului în identitatea autorității sau entității contractante
(iv) A fost exclus din partea stînga / coloana din stînga “Răspuns |text| (se completează de către autoritatea contractantă
sau entitatea contractantă)” deoarece acest lucru se menționează după denumirea părtii I. A fost inclus ca fiecare
punct sa aibă linie pe care sa fie indicat răspunsul
(v) Nu este necesar de inclus în DUAE informație cu privire la „Tipul procedurii, Data deschiderii ofertelor,
Denumirea obiectului de achiziții, Scurtă descriere”, deoarece acestea se regăsesc publicate electronic pe portalul
MTender, iar cu ajutorul Numărului unic de identificare al procedurii de achiziție (1A.1) pot fi găsite cu ușurință.
Mai mult, dublează eforturile Autorității Contractante în pregătirea documentelor pentru desfășurarea achiziției,
pentru că aceste informații se regăsesc în anunțul generat pe portalul MTender, în anunțul de participare semnat
electronic, și în documentația de atribuire. În plus Operatorul Economic descarcă DUAE de pe pagina web a
platformei (PEA) unde aceste informații sunt deja publicate;
(vi) Câmpul „Țara” – nu este necesar din motiv că acest DUAE va fi folosit doar de autoritățile contractante din
Republica Moldova;

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include
Partea II a formularului DUAE se completează doar de către operatorii economici (coloana 3)
următoarele informații.
A
Informații referitoare la operatorul economic
A: INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC
.
Denumire
Răspuns
Coloana 1
Coloana 2
Coloana 3
|text|
Adresa juridică:
(se
Cod poștal
Referințele
completează
la
Oraș
Identificare
Răspuns
de
către
întrebările
Țara
operatorii
DUAE
Adresa web
economici)
2A.1
Denumire
|text|
e-mail
Telefon
2A.2
Adresa juridică:
|text|
Persoana sau persoanele de contact
2A.3
Cod poștal
|număr|
Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz
Numărul cod TVA – dacă este cazul
2A.4
Oraș
|text|
Statutul juridic al operatorului economic
2A.5
Țara
|text|
Numele fondatorilor
Operatorul economic este:
 întreprindere mică
 întreprindere mijlocie
Numai în cazul în care achiziția este rezervată:
operatorul economic este un atelier protejat sau o
”întreprindere socială„ sau va asigura executarea
contractului în contextul programelor de angajare

Se selectează
de
către
operatorii
economici

�Da
�Nu
�Da
�Nu
Se selectează
de
către
operatorii
economici
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2A.6

Adresa web, dacă este cazul

|text|

2A.7

Persoana sau persoanele de contact

|text|

2A.7.1

Telefon:

[număr]

2A.7.2

e-mail

|text|

2A.8

Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz

|număr|

2A.9

Numărul cod TVA – dacă este cazul

|număr|

2A.10

Forma juridică de organizare a operatorului economic |text|

-

protejată?
care este procentul corespunzător de lucrători cu
dizabilități sau defavorizați?
Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror
categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le
aparțin angajații în cauză?

�Da
�Nu

(de exemplu: S.A., SRL, ÎI, etc.)
2A.11

Se
completează

|text|
2A.12
Se
completează

|text|
Se selectează
de
către
operatorii
economici

Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a
operatorului economic este înregistrată sau deține o
certificare echivalentă în cadrul unui sistem național
privind activitățile economice pe care le prestează?
-

-

-

-

Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este
cazul:
Dacă actele de constituire sau de certificare sunt
disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:
Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează
activitățile comerciale, dacă este cazul:
Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de
selecție impuse?

2A13

�Da
�Nu

2A.13.1

Se
completează

2A.13.2

|text|
�Da
�Nu

2A.14

�Da
�Nu

2A.14.1

Se
completează

2A.14.2

|text|
�Da
�Nu
�Da
�Nu

2A.14.3

Numele fondatorilor
Operatorul economic este:
 Întreprindere micro (1 - 9 salariați)
 întreprindere mică (10 - 49 salariați)
 întreprindere mijlocie (50 – 249 salariați)
 întreprindere mare (de la 250 salariați)
Notă: Conform Legii Nr. 179 din 21.07.2016 cu privire
la întreprinderile mici și mijlocii (Articolul 5)
Numai în cazul în care achiziția este rezervată:
operatorul economic este un atelier protejat sau o
„întreprindere socială” sau va asigura executarea
contractului în contextul programelor de angajare
protejată?
Care este procentul corespunzător de lucrători cu
dizabilități sau defavorizați?
Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau
căror categorii de lucrători cu dizabilități sau
defavorizați le aparțin angajații în cauză?
Operatorul economic este înregistrat sau deține o
autorizare în cadrul unui sistem național privind
activitățile economice pe care le prestează?
Dacă da, Operatorul economic va fi în măsură să
furnizeze un document care să demonstreze
înregistrarea acestuia, dacă este cazul:
Dacă este cazul, vă rugăm să indicați actele permisive
pe care se bazează activitatea comercială aferentă
obiectului procedurii de achiziție:
Notă: conform Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format
electronic, vă rugăm să indicați:

Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz,
NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante

Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un
certificat cu privire la plata contribuțiilor la
asigurările sociale și plata impozitelor sau să
furnizeze informații care să îi permită autorității
contractante sau entității contractante să obțină acest
certificat direct prin accesarea unei baze de date
naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?
-

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format
electronic, vă rugăm să precizați:

|text|
�
�
�
�

�Da
�Nu
�N/A

|text|

|text|
�N/A
�Da
�Nu
�Da
�Nu
�N/A
|text|

Adresa de internet:
|text|
Autoritatea sau organismul emitent(ă):
|text|
Referința exactă a documentației:
|text|

Se selectează
de
către
operatorii
economici

�Da
�Nu

2A.15

NUMAI dacă este cerut de anunțul de participare
sau documentația de atribuire relevantă:
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un �Da
certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările �Nu
sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații �N/A
care să îi permită autorității contractante să obțină acest
certificat direct prin accesarea unei baze de date
naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?
Notă: Certificat privind lipsa sau existența restanțelor
față de bugetul public național conform Anexei nr. 7.1
la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de
buget, aprobată prin ordinul IFPS nr. 400 din
14.03.2014

se
completează
de
către
operatorul
economic:

4

adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă
a
documentației.
Se selectează
de
către
operatorii
economici

Operatorul economic participă la procedura de
achiziții publice împreună cu alții?

2A.15.1

2A.16

2A.16.1

�Da
�Nu

2A.16.2

Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.
Se
Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în
completează
cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea

|text|

unor sarcini specifice, etc):
Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori
economici care mai participă la procedura de achiziții
publice:

Se
completează

|text|

2A.16.3

|text|

Informații privind reprezentanții operatorului economic

Informații privind utilizarea capacităților altor
entități
Operatorul economic utilizează capacitățile altor
entități pentru a satisface criteriile de selecție
prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul)
criteriile și regulile menționate în partea V de mai
jos?

|text|

B: INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTANȚII OPERATORULUI ECONOMIC

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor)
împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei
proceduri de achiziții publice:
Se
Prenume
completează
Nume
de
către
Data nașterii
operatorul
Locul nașterii
economic:

C
.

Dacă este cazul, denumirea grupului participant:

|text|

Dacă este cazul, indicați lotul (loturile) pentru care
|text|
operatorul economic dorește să depună oferte:
Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.16, vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți menționate mai sus vor prezenta
un formular DUAE separat.

Se
completează

Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care
operatorul economic dorește să depună oferte:

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate
(formele, amploarea, scopul acesteia...)

Dacă Da, vă rugăm să precizați rolul operatorului
economic în cadrul grupului de asociați (lider,
responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):
Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori
economici care participă la procedura de achiziție
publică împreună:

Referința exactă a documentației:
|text|
�Da
�Nu
�N/A
|text|

2A.17

|text|

Strada și numărul
Cod poștal
Oraș
Țară
-e-mail
Telefon
Funcție / acționând în calitate de

Operatorul economic participă la procedura de achiziție
publică împreună cu alții (asociere)?

Autoritatea sau organismul emitent(ă):
|text|

Se
completează

Dacă este cazul, denumirea grupului participant:

B
.

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format
electronic, vă rugăm să indicați:

Adresa de internet:
|text|

|text|

privind reprezentarea

Se selectează
de
către
operatorii
economici

�Da
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Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE
2B.1

Coloana 2

Coloana 3
Răspuns

Numele și prenumele:

[text]

2B.2

Data nașterii:

[text]

2B.3

Locul nașterii:

[text]

2B.4

Poziție/acționând în calitate de:

[text]

2B.5.1

Adresa poștală Linia 1:

[text]

2B.5.2

Adresa poștală Linia 2:

[text]

2B.5.3

Adresa poștală Oraș/Sat/Comună:

[text]

2B.5.4

Adresa poștală Regiune:

[text]

2B.5.5

Adresa poștală Cod Poștal:

[text]

2B.5.6

Adresa poștală - Țara:

[text]

2B.6

Telefon:

[număr]

2B.7

Mobil:

[număr]

2B.8

E-mail:

[text]

2B.9

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații
detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea,

[text]

Identificare

�Nu

scopul acesteia…):

Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate
în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în
cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem
atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele
tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului
economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de
achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel
operatorul economic în vederea executării lucrărilor.
în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice)
utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute
în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

C: INFORMAȚII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA CAPACITĂȚILOR ALTOR ENTITĂȚI, INCLUSIV
MEMBRII CONSORȚIULUI, SUBCONTRACTANȚILOR SAU TERȚELOR PĂRȚI
Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE

Informații privind subcontractanții pe ale căror
capacități operatorul economic nu se bazează

Coloana 3

Identificare

Răspuns

Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități
pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în �Da
2C.1
partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și �Nu
regulile menționate în partea V de mai jos?
Dacă da, Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și
B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător
de entitățile în cauză.
Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate,
indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul
calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face
apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.
În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul
economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

Răspuns
D
.

Coloana 2

Se
completează
de
către
operatorii
economici

|text|
Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod
explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.
Se selectează
de
către
operatorii
Operatorul economic intenționează să subcontracteze
economici

vreo parte din contract unor terți?

�Da
�Nu

D: INFORMAȚII CU PRIVIRE SUBCONTRACTANȚI PE ALE CĂROR CAPACITĂȚI OPERATORUL
ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ PENTRU A ÎNDEPLINI CRITERIILE DE SELECȚIE

Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să
enumerați subcontractanții propuși.

Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE

Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste
informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile
solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre
subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.

2D.1

Coloana 2

Coloana 3
Răspuns

Identificare
Operatorul economic intenționează să subcontracteze
vreo parte din contract unor terți?

�Da
�Nu
�N/A
|text|

Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să
enumerați subcontractanții propuși.
Dacă autoritatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă
rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre
subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.
Remarci referitoare la Partea a II din DUAE aprobat de MF:
(i) Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document.
(ii) La secțiunea 2A.14 a fost adăugată și varianta de răspuns „întreprindere micro”, în conformitate cu Legea
179/2016, unde la Articolul 5 Clasificarea întreprinderilor mici și mijlocii sunt specificate toate tipurile de
întreprinderi, în dependență de numărul mediu anual de salariați și cifra anuală de afaceri sau de totalul
activelor pe care le deţin; În același context a fost adăugată și varianta de răspuns ”întreprindere mare” pentru a
elimina confuzia pentru întreprinderile mari de a nu se regăsi în listă.
(iii) La 2A16.3 a fost înlocuit „autorizațiile” cu „actele permisive” în conformitate cu prevederile Legii 160/2011
unde este stipulată această definiție;
(iv) La 2A16 și 2A16.4 a fost înlocuit cuvântul „certificarea” cu „autorizarea”;
(v) La 2A.17 este necesară introducerea unei note ce va face referire nemijlocit la Certificatul privind lipsa sau
existența restanțelor față de bugetul național;
(vi) La secțiunea B este necesar a fi specificat că adresa pe care va trebui să o indice persoana împuternicită este cea
de serviciu, și nu de domiciliu;
(vii) La secțiunea D a fost completata denumire acesteia după cum urmează: „Informații privind subcontractanții pe
2D1.1
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ale căror capacități operatorul economic nu se bazează pentru a îndeplini criteriile de selecție”;

Partea III – Motive de excludere

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă Partea a III-a a formularului DUAE se completează doar de către operatorii economici (coloana 3).
și operatorii economici.
A.
Motive referitoare la condamnările penale

Art. 19 alin. (1) din Legea nr.131/2015 stabilește următoarele motive de excludere:
1. Participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale;
2. Infracțiuni de corupție;
3. Fraudă.
4. Spălare de bani;
5. Infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului;
6. Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane

Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.
Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a
contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în
ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru
participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru
fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de
activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de
trafic de persoane.
Al. (11) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care
persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru
infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere
sau de control în cadrul acestuia.
Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și
(2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că
măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui
motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente,
ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.
Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să
plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau
prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile
abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional
și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.
Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând
seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în
care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează
ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.
Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de
judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de
posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).

B.

Participare la o organizație criminală
Text
Corupție
Text
Fraude
Text
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de
activitățile teroriste
Text
Spălare de bani sau finanțarea terorismului
Text
Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de
trafic de persoane
Text
Motive legate de plata impozitelor sau a
contribuțiilor la asigurările sociale

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.
Al.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a
contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre
următoarele situații:
Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări
sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în

A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE
Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE
3.A

3A.1

3A.2

3A.3
3A.4

Coloana 2

Coloana 3

Identificare

Răspuns

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organului
de administrare, de conducere sau de control al acestuia sau care are putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
condamnări pronunțate printr-o sentință definitivă, pentru unul dintre motivele
enunțate mai sus, cu cel mult cinci ani în urmă:
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
precizați:

Dacă Da, vă rugăm să precizați:
Data condamnării, specificând care dintre punctele 1-6 se aplică și motivul
(motivele) condamnării,

Identificați cine a fost condamnat;
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
precizați:

În cazul condamnărilor pronunțate, operatorul economic a luat măsuri pentru ași demonstra fiabilitatea, în ciuda existenței unui motiv relevant de excludere
(„autocorectare”)?
3A.6
Dacă Da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:
Remarci referitoare la Partea III, Capitolul A, din DUAE aprobat de MF:
(i) Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document.
3A.5

7

�Da
�Nu

Adresa de internet:
[text]
Autoritatea sau
organismul
emitent(ă): [text]
Referința exactă a
documentației:
[text]
Data
condamnării:[data]
Punctele: [număr]
Motivele
condamnării:[text]
[text]
Adresa de internet:
[text]
Autoritatea sau
organismul
emitent(ă): [text]
Referința exactă a
documentației:
[text]
�Da
�Nu
[text]

care este stabilit.
Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de
atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor,
taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora,
inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.

Plata impozitelor
text
Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin
alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau
administrativă?
În cazul în care această încălcare a obligațiilor a
fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau
administrativă, această decizie este definitivă și
obligatorie?
Vă rugăm să precizați data condamnării
În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în
măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare
Descrieți ce mijloace au fost utilizate

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile
plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările
sociale datorate sau încheind un aranjament cu
caracter obligatoriu în vederea plății acestora,
inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi
acumulate sau a amenzilor?
Vă rugăm să le descrieți
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
dintr-o bază de date națională?

Plata asigurărilor sociale
Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu
privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale
atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte
state?
Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin
alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau
administrativă?
În cazul în care această încălcare a obligațiilor a
fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau
administrativă, această decizie este definitivă și
obligatorie?
Vă rugăm să precizați data condamnării
În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în
măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare
Descrieți ce mijloace au fost utilizate

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile
plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările
sociale datorate sau încheind un aranjament cu
caracter obligatoriu în vederea plății acestora,
inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi
acumulate sau a amenzilor?

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

Se completează de
către operatorii
economici |text|

(ii) Referința și amplasarea unei părți din textul art. 18 din Legea 131/2015 (actualmente art. 19) nu este necesară,
pentru că, în opinia noastră, îngreunează și încarcă inutil DUAE.
(iii) Câmpurile din această parte încep cu de ex. „Participare la o organizație criminală”, această expresie nu
incorporează și nu reprezintă o declarație sau întrebare care ar confirma sau infirma că Operatorul Economic a
participat sau nu la o organizație criminală. Aceeași obiecție se aplică și pentru următoarele câmpuri din Partea III
Capitolul A, DUAE.
(iv) Totodată, considerăm că includerea cuvintelor „text” în coloana 2, în fiecare câmp este inutilă, deoarece în această
parte a DUAE autoritatea contractantă nu are dreptul să completeze cu ceva câmpul, motivele de excludere având
caracter imperativ în Legea 131/2015 și reprezintă un criteriu pe care operatorul economic trebuie să-l
întrunească, în sensul să nu cadă sub un temei de excludere.
(v) În coloana 2, pătrățelul de lângă „NU” este dublat;
(vi) Nu reiese clar că infracțiunile listate la (1) al art. 19 din Legea 131/2015 se aplică și pentru membrii ai organului
de administrare, de conducere sau de control al operatorului economic;
(vii) Instituția „autocorectării” din art. 19 (10) a Legii 131/2015 nu este transpusă prin DUAE;
Reieșind din considerentele de mai sus, propunem următoarea variantă a Capitolul A, Partea III din DUAE:
B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR LA ASIGURĂRILE
SOCIALE

�Da
�Da

Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE

�Nu
�Nu

se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent. Referința
exactă a
documentației.

Coloana 2

Coloana 3

Identificare

Răspuns

Impozite

3B.1

3B.2.

Operatorul economic și-a îndeplinit toate obligațiile cu
privire la plata impozitelor și taxelor sau a contribuțiilor la
asigurările sociale, atât în Republica Moldova, cât și în
statul în care este înregistrat, dacă această țară nu este
Republica Moldova?
Dacă Nu, vă rugăm să menționați:

[] Da, mi-am
îndeplinit toate
obligațiile
[] Nu
Impozite

Contribuții de
asigurări sociale
[]Da, mi-am
îndeplinit toate
obligațiile
[] Nu
Contribuții de
asigurări sociale

3B.2.1
Țara sau statul membru UE în cauză:

[text]

[text]

Care este suma în cauză?

[număr]

[număr]

�Da
�Nu

�Da
�Nu

Această hotărâre / decizie este definitivă și �Da
obligatorie?
�Nu

�Da

Vă rugam să precizați data condamnării sau a
hotărârii / deciziei.

[Data]

[Data]

[text]

[text]

3B.2.2

�Da

�Nu
3B.2.3 Cum a fost stabilită această încălcare a obligațiilor:
3B.2.3.1

�Da

�Da

�Nu

3B.2.3.1.1

3B.2.3.1.2

�Nu

se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul

3B.2.3.2
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Printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o decizie
administrativă?

Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizați:

�Nu

Vă rugăm să le descrieți
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
dintr-o bază de date națională ?

C.

D.

Includerea în lista de interdicție a operatorilor
economici.
Este operatorul economic înscris în lista de
interdicție a operatorilor economici în conformitate
cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din
03.07.2015 privind achizițiile publice.
Motive legate de insolvență, conflicte de interese
sau abateri profesionale

emitent. Referința
exactă a
documentației.

�Da

Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind
impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate
sau încheind un angajament cu caracter obligatoriu în
vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor
dobânzi acumulate sau a amenzilor?

�Nu
3B.3

Art.18al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.
lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în
materie profesională;
lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
lit. (d1) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în
cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul
în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
lit.(d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în
cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;
lit. (d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv
prin măsurile prevăzute la art. 74.

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic
și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastră (autocorectare)

3B.2.4

În cazul în care documentația relevantă privind plata
impozitelor sau a contribuțiilor sociale este disponibilă în
format electronic, vă rugăm să menționați:

�Da

�Da

�Nu

�Nu

Dacă Da, vă
rugăm să furnizați
detalii: [text]

Dacă Da, vă rugăm
să furnizați detalii::
[text]

Adresa de internet: [text]
Autoritatea sau organismul emitent(ă):
[text]
Referința exactă a documentației: [text]

Remarci referitoare la Partea a III-a, Capitolul B, din DUAE aprobat de MF:
(i)
Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document.
(ii)
Referința și amplasarea unei părți din textul art. 18 din Legea 131/2015 (actualmente art. 19) nu este necesară,
pentru că, în opinia noastră, îngreunează și încarcă inutil DUAE.
(iii)
Primul câmp „plata impozitelor” nu incorporează și nu reprezintă o declarație sau întrebare care ar confirma sau
infirma că Operatorul Economic a plătit sau nu impozitele, din acest considerent, în coloana a III-a în câmpul
„plata impozitelor”, operatorului economic nu îi este clar la ce să răspundă: Da sau Nu.
(iv)
Primul câmp trebuie să înceapă cu o întrebare, și anume dacă s-au plătit sau nu impozitele ori contribuțiile de
asigurări sociale. Următorul răspuns trebuie să înceapă cu fraza „Dacă Nu (...)”.
(v)
În coloana a III-a, pătrățelul de lângă „NU” este dublat;
(vi)
După câmpul „plata asigurărilor sociale”, la prima întrebare în coloana a III-a, lipsesc căsuțele pentru bifa Da
sau Nu;

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

Coloana 1

Coloana 2

�Da

�Nu

Referințele
la
întrebările
DUAE

Identificare

C: MOTIVE LEGATE DE INCLUDEREA ÎN LISTA DE INTERDICȚIE A OPERATORILOR ECONOMICI

Vă rugăm să le descrieți

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic
și-a încălcat obligațiile în domeniul social?
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastră (autocorectare)
Vă rugăm să le descrieți

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic
și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?
Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastră (autocorectare)

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

3C.1

Vă rugăm să le descrieți

Falimentul
Operatorul economic este în stare de faliment?

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
dintr-o bază de date națională ?

�Da

Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici
în conformitate cu Articolul 19 alin. (3) litera i) și Articolul 25 a Legii privind
achizițiile publice?

Coloana 3

Răspuns
�Da
�Nu

Remarci referitoare la Capitolul C, Partea III din DUAE aprobat de MF:
(i)
Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document.
(ii)
Referința la art. 18 din Legea 131/2015 (actualmente art. 19) nu este actuală.
D: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI PROFESIONALE

�Nu

Coloana 1

se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul

Coloana 2

Referințele
la
Identificare
întrebările
DUAE
3D.1
În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în
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Coloana 3
Răspuns
� Da

emitent. Referința
exactă a
documentației.

Insolvența
Operatorul economic este în situație de insolvență
sau de lichidare?

�Da

3D.1.1

�Da

� Da
� Nu
Dacă Da, vă rugăm
să descrieți
măsurile
întreprinse:
[…………..]

3D.2.1
3D.2.2

În proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti, sau
Este obiectul unor proceduri de lichidare, sau

3D.2.3

Într-un aranjament cu creditorii, sau

3D.2.4

Într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau
reglementările naționale, sau

3D.2.5

Atunci când patrimoniul este administrat de către un lichidator sau instanță de
judecată, sau
Într-o situație de suspendare a activității ?

�Nu
3D.2.7
3D.2.8

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
�Da
�Nu
dintr-o bază de date națională ?
se completează de
către
operatorul
economic:
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent. Referința
exactă a
documentației.

Active administrate de lichidator
Activele operatorului economic sunt administrate
de un lichidator sau de o instanță?

Dacă Da, operatorul economic a luat măsuri pentru a-și demonstra fiabilitatea în
ciuda existenței acestui motiv de excludere („autocorectare”)?

3D.2 Operatorul economic se află în vreuna din următoarele situații:

3D.2.6

�Da

� Nu

�Nu

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
�Da
�Nu
dintr-o bază de date națională ?
se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent. Referința
exactă a
documentației.

Faliment
Operatorul economic se află într-o situație similară,
cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură
similară din legislațiile sau reglementările
naționale?

domeniul mediului, social și al muncii?

3D.2.9

�Nu

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
�Da
�Nu
dintr-o bază de date națională ?
se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent. Referința
exactă a
documentației.

�Da
�Nu
�Da
�Nu
[text]

3D.3

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională?

3D.3.1

Dacă Da, data când a avut loc:

Adresa de internet:
[text]
Autoritatea sau
organismul
emitent(ă): [text]
Referința exactă a
documentației:
[text]
�Da
�Nu
[text]

3D.3.2

Dacă Da, vă rugăm să furnizați detalii:

[text]

3D.3.3

Dacă Da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare ?

3D.3.4

Dacă Da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:

�Da
�Nu
[text]

3D.4
3D.4.1

Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care
vizează denaturarea concurenței?
Dacă Da, vă rugăm să furnizați detalii:

�Da
�Nu
[text]

3D.4.2

Dacă Da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare ?

3D.4.3

Dacă Da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:

�Da
�Nu
[text]

3D.5

Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese care decurge
din participarea sa la procedura de achiziții publice ?
Dacă Da, vă rugăm să furnizați detalii:

�Da
�Nu
[text]

3D.5.1
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Dacă Da, vă rugăm să furnizați detalii:
Vă rugăm să precizați motivele pentru care veți putea fi totuși în măsură să
executați contractul, ținând cont de normele naționale aplicabile și de măsurile
privind continuarea activității în aceste condiții?
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
precizați :

�Da
�Nu
�Da
�Nu
�Da
�Nu
�Da
�Nu

Activitățile economice sunt suspendate
Activitățile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

�Da

�Da

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

�Da

�Nu

Vă rugăm să le descrieți

Conflict de interese care decurge din
participarea la procedura de achiziții publice.
Operatorul economic are cunoștință de vreun
conflict de interese, astfel cum se precizează în
legislația națională, anunțul relevant sau
documentele achiziției, care decurge din
participarea sa la procedura de achiziții publice?
Vă rugăm să le descrieți

Implicare directă sau indirectă în pregătirea
acestei proceduri de achiziții publice
Operatorul economic sau o întreprindere care are
legături cu acesta a oferit consultanță autorității
contractante sau entității contractante sau a
participat în orice alt mod la pregătirea procedurii
de achiziții publice?
Vă rugăm să le descrieți

Încetare anticipată, daune-interese sau alte
sancțiuni comparabile
Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care
un contract de achiziții publice anterior, un contract
anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un
contract de concesiune anterior a fost realizat
anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte
sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul

3D.6.1

Dacă Da, vă rugăm să furnizați detalii:

� Da
� Nu , Nici eu,
nici alții nu am fost
implicați în acest
fel
[text]

3D.7 Operatorul economic poate confirma că:

�Nu

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastră (autocorectare)

Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit
consultanță autorității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea
procedurii de achiziții publice?

�Nu

Vă rugăm să le descrieți
Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este
necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în
acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate
de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități,
�Da
�Nu
dintr-o bază de date națională ?
se completează de
către
operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent. Referința
exactă a
documentației.

Acorduri cu alți operatori economici care
vizează denaturarea concurenței
Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți
operatori economici care au ca obiect denaturarea
concurenței?

3D.6

3D.7.1

Nu s-a făcut vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor solicitate
pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinit criteriile de
selecție,

3D.7.2

Nu a ascuns astfel de informații,

3D.7.3

A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate
de autoritatea contractantă, și

3D.7.4

Nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității
contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje
necuvenite în cadrul procedurii de achiziție publică sau să furnizeze din
neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra
deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea ?

� Da, confirm că
nu sunt
vinovat
� Nu
� Da, confirm că
nu am ascuns
� Nu
� Da, am fost în
măsură
� Nu
� Da, confirm că
nu am încercat
� Nu

Remarci referitoare la Capitolul D, Partea III din DUAE aprobat de MF:
(i) Prima coloană nu este numerotată, ceea ce îngreunează navigarea prin document, ținând cont de faptul că este
foarte lung acest Capitol.
(ii) Referința și amplasarea unei părți din textul art. 18 din Legea 131/2015 (actualmente art. 19) nu este necesară,
pentru că, în opinia noastră, îngreunează și încarcă inutil DUAE.
(iii) Întrebarea numărul 2, 4, 6 privind autocorectarea sunt plasate într-un loc nepotrivit și respectiv nu este clar la
care încălcare se referă;
(iv) Subcapitolul denumit „falimentul” este denumit greșit. Conform Legii insolvabilității 149/2012 și anume art.
115 și 116, falimentul este o parte a procedurii de insolvabilitate care constă din restructurare sau falimentul.
Prin urmare capitolul trebuie denumit: „Informații legate de insolvabilitate”; Mai mult, ulterior DUAE
denumește alt subcapitol în „Faliment” ceea ce creează și mai mari confuzii pentru Operatorii Economici.
(v) Întrebarea referitoare la „autocorectarea” se repetă de șase ori, ceea ce îngreunează DUAE;
(vi) Expresia din diferite câmpuri „Vă rugăm să le descrieți” din coloana 2 are o amplasare greșită, deoarece numai
coloana a 3 - a trebuie să fie rezervată Operatorului Economic pentru a fi completată.
(vii) Subcapitolul „Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile” și întrebarea referitoare la acest
capitol nu se regăsește în art. 19 (3) a Legii 131/2015. Legea nu prevede temei de excludere a operatorului
economic care se face vinovat de rezilierea unui contract de achiziții publice. Pe de altă parte acest temei există
în Directiva 24/2014 la art. 57 (4) litera g). În cadrul nostru legal acest temei se încadrează în art. 19 (3) litera f)
a Legii 131/2015 și anume „abatere profesională”;
(viii) Denumirea subcapitolului „Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza
documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură” nu este corectă și
ar trebui să se numească „Declarații false”. Operatorul economic nu poate fi „vinovat de interpretare eronată a
informației”, cel puțin asta nu reiese din art. 19 (3) litera d) a Legii 131/2015;
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contract anterior:
Vă rugăm să descrieți

Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea
dumneavoastră (autocorectare)

�Da

�Nu

�Da

�Nu

Vă rugăm să le descrieți

a)

b)
c)

d)

Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de
informații,
incapacitate
de
a
furniza
documentele necesare și obținere de informații
confidențiale referitoare la această procedură
Operatorul economic s-a aflat într-una dintre
situațiile următoare:
Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la
furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea
absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii
criteriilor de selecție;
A ascuns astfel de informații;
Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere,
documentele justificative solicitate de autoritatea
contractantă sau de entitatea contractantă, și
A încercat să influențeze în mod nepermis procesul
decizional al autorității contractante sau entității
contractante, să obțină informații confidențiale care iar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul
procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din
neglijență informații false care pot avea o influență
semnificativă asupra deciziilor privind excluderea,
selecția și atribuirea?

Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:
Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau
inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale
autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea
contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea
faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin.
(1) şi (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau
în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte
documente echivalente emise de autorități competente din tara respectivă.
Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă
a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane
fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu
putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.
Al.(5) În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul
nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează
toate situațiile prevăzute la alin. (1) şi (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta
o declarație pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a
unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are
competențe în acest sens.

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici Partea IV se completează de către autoritatea contractantă (coloana 2) și operatorii economici (coloana 3).
și include.
A.
Capacitatea de a corespunde cerințelor
Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește
următoarele motive de selecție:
Înscrierea într-un registru profesional relevant:
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Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau
comerciale relevante naționale sau din statele membre UE
în care este stabilit

A: ELIGIBILITATEA

�Da
�Nu
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională ?

Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic
să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit:
Vă rugăm să le descrieți

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Referințele
la
întrebările
DUAE

Identificare

Răspuns

4A.1

|text|
adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.

�Da
�Nu

se
completează
de către
operatorul
economic:

B.

4A.1.1

4A.2
4A.2.1

4A.2.2

Vă rugăm să le descrieți
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională ?

Pentru achizițiile publice de servicii:
�Da
Este necesară o autorizare pentru ca operatorul economic să poată presta
�Nu
serviciul în cauză în țara unde este stabilit:
Dacă da, vă rugăm să precizați care sunt aceste autorizări:
|text|
adresa de internet
|text|
Dacă aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază
de date națională, vă rugăm să precizați ?

autoritatea emitentă
sau organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației |text|

adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă
a
documentație
i.

�Da
�Nu

autoritatea emitentă
sau organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației |text|

B: CAPACITATEA ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE

Capacitatea economică și financiară

Declarații bancare
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze
declarații bancare sau, după caz, dovezi privind
asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații
care să îi permită autorității contractante sau entității
contractante să obțină aceste informații direct prin
accesarea unei baze de date naționale în orice stat,
disponibilă în mod gratuit?

Dacă aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază
de date națională, vă rugăm să precizați:

|text|

Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că,
Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin
prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi

�Da
�Nu
adresa de internet
|text|

�Da
�Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională ?

Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante
naționale sau din statele membre UE în care este stabilit?

4B.1

4B.1.1

Coloana 2

Coloana 3

Identificare

Răspuns

Declarații bancare
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare
corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional?
Autoritatea contractantă va descrie

Dacă aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază
de date națională, vă rugăm să furnizați:

�Da
�Nu
adresa de internet
|text|
autoritatea emitentă
sau organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației |text|

Cifra de afaceri anuală totală sau în domeniul de activitate aferent obiectului contractului

�Da
�Nu

4B.2
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Cifra de afaceri anuală totală sau, dacă este cazul, cifra de afaceri în domeniul An: [număr]
de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care Cifră de afaceri:
vizează activitatea din ultimii 3 ani specificată în anunț, în documentația de [număr]

atribuire, este după cum urmează (inclusiv pentru fiecare lot în parte):

se
completează
de către
operatorul
economic:

Autoritatea contractantă va indica:
Număr de ani
|text|
Valoare : [număr]

|text|
adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.

Cifra de afaceri anuală
Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.
Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor
economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția
cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor,
lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel
de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi,
indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea
contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu
referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care
trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe
un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea
maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă
aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme
dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii
maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului
respectiv.
Se
completează
de
către
Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții
operatorul
financiare impus în anunțul relevant, în documentele
economic

achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:
Se completează de către autoritatea contractantă

Valoare

Cifră
afaceri:
[număr]

de

�Da
�Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională ?

se
completează
de către
operatorul
economic:

|text|
adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă
a
documentație

4B.2.1

Dacă aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază
de date națională, vă rugăm să precizați:

An: [număr]
Cifră de afaceri:
[număr]
An: [număr]
Cifră de afaceri:
[număr]
adresa de internet
|text|
autoritatea emitentă
sau
organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației |text|

Rapoarte financiare
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze rapoarte financiare sau, în
�Da
4B.4
cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care �Nu
este stabilit ofertantul/candidatul, extrase din rapoartele financiare?
�N/A
adresa de internet
|text|
Dacă aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază
autoritatea emitentă
4B.4.1
de date națională, vă rugăm să precizați:
sau
organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației |text|
C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ
Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Referințele
la
Identificare
Răspuns
întrebările
DUAE
Art.22 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele criterii de selecție:
4C.1
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către
autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care �Da
demonstrează capacitatea tehnică și profesională pentru executarea viitorului �Nu
contract?
4C.1.2.
adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile gratuit în format electronic, vă
organismul
rugăm să indicați:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
Notă: Operatorii economici nu sunt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul
informaţiilor declarate în DUAE în cazul şi în măsura în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine
certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale din orice
stat, disponibile gratuit
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i.

Cifra de afaceri medie anuală

Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani
impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau
în DUAE, este după cum urmează:
Se completează de către autoritatea contractantă

Număr de ani

Valoare

Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat
Se
completează
de
către
operatorul
economic
An: [număr]
Cifră
de
afaceri:
[număr]
An: [număr]
Cifră
de
afaceri:
[număr]
An: [număr]
Cifră
de
afaceri:
[număr]

4C.2.
Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință,
operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat.
Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta
experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.

Descrierea
obiectului
contractului
|text|

se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională ?

Raport financiar
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul
financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să
furnizeze informații care să îi permită autorității
contractante sau entității contractante să obțină acest
raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în
orice stat, disponibilă în mod gratuit?

|text|
adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă
a
documentație
i.

�Da
�Nu

Beneficiar

|text|

|text|

|text|

adresa de internet
|text|

referința exactă a
documentației |text|
Notă: În cazul contractelor de lucrări implementate prin asociere sau subcontractare, se vor indica doar lucrările
executate de ofertant
Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii
4C.3.
Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de
Vă rugăm să
referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale
furnizați răspunsul
de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita
la întrebare în
experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu
tabelul de mai jos:
peste trei ani.
Descrierea
obiectului
contractului
|text|

Valoarea
contractului

Perioada contractului

Beneficiar

|text|

|text|

|text|

4C.3.1

adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
organismul
indicați autoritatea emitentă, referința exactă a documentației:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității

se
completează
de către
operatorul
economic:

|text|
adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.

Perioada contractului

autoritatea emitentă
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
sau
organismul
indicați autoritatea emitentă, referința exactă a documentației:
emitent |text|

�Da
�Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

Valoarea
contractului

4C.2.1

�Da
�Nu

Vă rugăm să
furnizați
răspunsul la
întrebare în
tabelul de mai
jos:

4C.4.
4C.5
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Vă rugăm să furnizați detalii cu privire la instalații tehnice și măsuri de asigurare
|text|
a calității, și resursele sale de studiu și de cercetare utilizate:
Vă rugăm să furnizaţi informaţii privind personalul sau organismul tehnic de
specialitate necesar, specificând disponibilitatea şi sau existenţa acordului de |text|
participare

Referința
exactă
a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau
financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.
Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.
Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și
financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o
altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin
prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă
autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția
ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea
financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în
niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d3), care determină
excluderea din procedura de atribuire.
Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce
privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă
solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru
executarea contractului.
Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are
dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

C.

Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de
selecție:
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze
documentele solicitate de către autoritatea contractantă
sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care
demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională
�Da
pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze
�Nu
informații care să îi permită autorității contractante sau
entității contractante să obțină aceste informații direct
prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat,
disponibilă în mod gratuit?
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|

adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau
profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.

Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea

4C.6
4C.6.1

Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de
trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.

|text|

adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
organismul
indicați:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
Permiterea controalelor
4C.7
Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în
mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop
anume,operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților �Da
de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este �Nu
necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor
de control al calității?
Diplome de studii și calificări profesionale
4C.8
Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de
servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în
�Da
anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către
�Nu
personalul său de conducere ?
AC va indica lista calificărilor
4C.8.1
adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
organismul
indicați:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
Notă: Pentru fiecare calificare va fi creată o linie suplimentară
Măsuri de management al mediului
4C.9
Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de
�Da
mediu în perioada execuției contractului?
�Nu
AC va indica lista de măsuri
4C.9.1
adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
organismul
indicați:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
Numărul membrilor personalului de conducere
4C.10
Anul: |text|
Număr: |text|
Anul: |text|
Efectivele medii anuale de personal ale operatorului economic din ultimii trei ani
Număr: |text|
Anul: |text|
Număr: |text|
4C.11
Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din
Anul: |text|
ultimii trei ani:
Număr:
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de lucrări de tipul specificat
Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări:
în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit
următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile
contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și
pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci
ani.
Descriere
Valoare
Data de începere
Data de încheiere
Beneficiari
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de
date națională?

Anul: |text|
Număr: |text|
Anul: |text|
Număr: |text|
Pentru contractele de achiziție de bunuri / servicii: eșantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de
autenticitate
4C.12
Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va
furniza eșantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor / �Da
serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de �Nu
certificate de autenticitate.
4C.12.1
adresa de internet
|text|
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
autoritatea
indicați:
emitentă
sau
organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|
D: STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

|text|
adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.

Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de
livrări, prestări de tipul specificat
Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și
servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat
următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în
anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita
experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată
în urmă cu peste trei ani.

Coloana 1
Referințele
la
întrebările
DUAE
4D.1

Coloana 2

Coloana 3

Identificare

Răspuns

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau
standardele de management de mediu?

4D.2

Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
indicați:

Vă rugăm să le descrieți

Valoare
Data de începere
Data de încheiere
Beneficiari
�Da
�Nu

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

Remarci referitoare la Partea a IV din DUAE aprobat de MF:
(i)
S-au operat mai multe modificări, va rugam sa vedeți tabele comparativ

se
completează
de către
operatorul
economic:

|text|
adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
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�Da
�Nu
�N/A
adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
organismul
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|

emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de
participare.

Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității
Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau
organismele tehnice pe care operatorul economic le poate
solicita, în special cele responsabile de controlul calității
în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.
Vă rugăm să le descrieți

vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de
management și de trasabilitate în cadrul lanțului de
aprovizionare utilizate.

�Da
�Nu
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|

adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de
participare.

Permiterea controalelor
Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să
fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele
sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul
economic va permite efectuarea de verificări ale
capacităților de producție sau ale capacității tehnice a
operatorului economic și, dacă este necesar, ale
mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale
măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că,
în cazul în care operatorul economic a decis să
subcontracteze o parte din contract și se bazează pe
capacitățile subcontractantului pentru executarea părții
respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru
astfel de subcontractanți.
Permiteți verificări
Diplome de studii și calificări profesionale
Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt
deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul

�Da
�Nu
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însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de
participare sau în documentele procedurii de achiziție de
către personalul său de conducere.
Vă rugăm să le descrieți

�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|

adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de
participare.

Măsuri de management al mediului
Operatorul economic va putea să aplice următoarele
măsuri de management de mediu atunci când execută
contractul:
Vă rugăm să le descrieți

�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|
adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.

Numărul membrilor personalului de conducere
Numărul membrilor personalului de conducere ale
operatorului economic din ultimii trei ani au fost după
cum urmează.

Anul
Număr
Anul
Număr
Anul
Număr

Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii:
eșantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de
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autenticitate
Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii:
operatorul economic va furniza eșantioanele, descrierile
sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care
urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie
însoțite de certificate de autenticitate.

�Da
�Nu
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:

Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|

adresa de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de
participare.

D.

Sisteme de asigurare a calității și standarde de
management de mediu.
Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.
Certificate emise de organisme independente cu privire la
sistemele sau standardele de management de mediu

�Da
�Nu
�Da
�Nu

se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
adresa de
bază de date națională?
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a
documentație
i.
Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare
prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de
participare.

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție
Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii
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economici și include.
A
Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:
.
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze
formularele, certificatele, avizele și alte documente
indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații
care să îi permită autorității contractante sau entității
contractante să obțină aceste documente, informații direct
prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat,
disponibilă în mod gratuit?

�Da
�Nu

Termen
�Da
�Nu
se
completează
de către
operatorul
economic:
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
bază de date națională?

|text|
adresa
de
internet,
autoritatea
emitentă sau
organismul
emitent.
Referința
exactă
a
documentați
ei.

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog Partea V - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și
parteneriatul pentru inovare.
competitiv și parteneriatul pentru inovare
Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici Partea V se completează de către autoritatea contractantă (coloana 2) și operatorii economici (coloana 3).
și include.
Coloana 2
Coloana 3
Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile
Referințele
obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului
la
Identificare
Răspuns
de candidați în următorul mod:
întrebările
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte
DUAE
forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de
Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile
�Da
participare relevant:
obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului
5A.1
�Nu
de candidați în următorul mod:
�Da
�Nu
Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date
națională?

se completează de
către operatorul
economic: |text|
adresa de internet,
autoritatea
emitentă
sau
organismul
emitent.
Referința
exactă a documentației.

5A.1.1

5A.1.2
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Dacă da: Dispune de certificate sau alte forme de documente
justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:

�Da
�Nu
adresa de internet
|text|
autoritatea
emitentă
sau
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să
organismul
indicați:
emitent |text|
referința exactă a
documentației
|text|

Remarci referitoare la Partea a V din DUAE aprobat de MF:
(i) A fost adăugată nota: AC va menționa în această secțiune că nu se aplică (n/a), dacă procedura de achiziție
desfășurată nu se regăsește în denumirea părții curente
(ii) Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și
parteneriatul pentru inovare a fost eliminat

Partea VII- Declarațiile finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că
au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și
alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:
1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în
cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul
la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.
Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [NUMELE AUTORITĂȚII
CONTRACTANTE], astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele
justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul
[NUMĂRUL UNIC DE IDENTIFICARE AL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE ȘI REFERINȚA DE
PUBLICARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE (NUMĂRUL DE REFERINȚĂ), DACĂ
ESTE CAZUL].
Nume: [text]
Poziția: [text]
Data: [date]
Locul: [text]
Semnătura

Partea VI- Declarațiile finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost
furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme
de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:
1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză
direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile
menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.
Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [NUMELE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE], astfel
cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a
furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul [NUMĂRUL UNIC DE IDENTIFICARE AL
PROCEDURII DE ACHIZIȚIE ȘI REFERINȚA DE PUBLICARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII
EUROPENE (NUMĂRUL DE REFERINȚĂ), DACĂ ESTE CAZUL].
Nume/Prenume: [text]
Poziția: [text]
Data: [data]
Locul: [text]
Semnătura:
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