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Vizualizare criterii DUAE la documentatia de atribuire Servicii de
deszapezire:

 Acceptat
Tip procedura: Procedura simpli�cata
 Legea nr. 98/23.05.2016
 Sectoriale: Nu
 PPP: Nu
 Data transmiterii in SEAP:

Motive de excludere

A: Motive referitoare la condamnari penale 

Articolul 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de excludere

B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale 

Articolul 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de excludere

C: Motive legate de insolventa, con�icte de interese sau abateri profesionale 

Articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de excludere

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei de mediu

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei sociale
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Criterii de selectie

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei muncii

Falimentul

Insolventa

Concordat preventiv

Situatii similare, In temeiul legislatiei nationale, cum ar � falimentul

Active administrate de lichidator

Activitatile economice sunt suspendate

Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave

Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei

Con�ict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice

Implicare directa sau indirecta In pregatirea acestei proceduri de achizitii publice

Incetare anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile

Vinovat de interpretare eronata, nedivulgare de informatii, incapacitate de a furniza documentele necesare si obtinere de
informatii con�dentiale referitoare la aceasta procedura

Autoritatile contractante trebuie sa indice care vor � criteriile de selectie aplicate, bifand casuta care se gaseste Inainte de criteriul
relevant. Sunteti sigur ca doriti sa utilizati criteriile de selectie de la A la D?

A: Capacitatea de a corespunde cerintelor 
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Articolul 58 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de selectie 

Inscrierea In registrul comertului

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE

Cerinta nr.1  - Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidența, 
să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu se a�ă în nici una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Pentru operatorii economici nerezidenți se vor prezenta 
documente echivalente corespunzatoare emise  in tara de rezidenta (traducere autorizata in limba romana), care  con�rma posibilitatea  
prestării serviciilor și executarea lucrărilor care fac obiectul contractului.

MODALITATI DE INDEPLINIRE

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 
 Ofertanții (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanți) vor completa DUAE, urmând ca documentul justi�cativ, respectiv certi�cat ONRC, 
sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, (traducere autorizata in limba romana) să �e prezentat doar 
la solicitarea Autorității Contractante la �nalizarea evaluarii ofertelor, conf. art. 193-195 din Legea nr.98/2016 și art. 104 alin. 3 coroborat 
cu art. 65 din H.G. nr. 395/2016. Pentru operatorii economici nerezidenți se vor prezenta documente echivalente corespunzatoare emise  
in tara de rezidenta (traducere autorizata in limba romana), care  con�rma posibilitatea  prestării serviciilor și executarea lucrărilor care 
fac obiectul contractului. 
 

B: Capacitatea economica si �nanciara 

Articolul 58 alineatul (3) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de selectie

C: Capacitatea tehnica si profesionala 

Articolul 58 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de selectie 

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul speci�cat

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE
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Cerinta 1 
 Experiența similară 
Ofertantul va face dovada că a prestat în ultimii 3 ani în cadrul a maxim 3 contracte servicii similare, în valoare cumulată de cel puțin 
144.000,00 lei fără TVA. 
Prin servicii similare se înțeleg servicii de deszăpezire. 
În cazul asocierii cerinta privind experienta similara va � demonstrata proportional cu cota de implicare in executarea viitorului contract 
(conform acordului de asociere). 
 
În cazul asocierii conditia se va îndeplini în conformitate cu prevederile instructiunii nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea 
prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare. 
 
Se va avea în vedere cursul mediu BNR aferent anului încheierii contractului/contractelor.

MODALITATI DE INDEPLINIRE
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Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de 
atribuire, respectiv numărul și data contractului invocate drept experiență similară, bene�ciarul acestuia, datele  sale de contact, data și 
numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu  valoarea acestora, 
fără TVA ( art. 12,  Instrucțiunea  nr. 2/2017, ANAP) 
Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, 
enumerarea ne�ind cumulativă: 
    - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; 
    - certi�cate de predare-primire; 
    - recomandări; 
    - procese-verbale de recepţie; 
    - certi�cări de bună execuţie; 
    - certi�cate constatatoare; 
    - orice alte documente relevante care să dovedească îndeplinirea cerinței solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de 
către clientul privat bene�ciar. 
Numărul de ani aferenți experienței similare se calculează prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de 
autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care este calculată prin aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la 
durata minimă ce trebuie stabilită între data inițierii procedurii de atribuire și cea a depunerii ofertelor. 
Dacă Autoritatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea 
candidaturilor/ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferentă 
decalării, urmând a � considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada �nalizării contractului de experienţă 
similară în intervalul de timp nou rezultat. 
     Se va avea în vedere cursul mediu BNR aferent anului încheierii contractului/ contractelor.     
Autoritatea Contractantă va  solicita  numai  ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul 
asociat sau terțul susținător, după caz ) să prezinte aceste documente, până  la data încheierii raportului procedurii de atribuire, conform 
art. 196 alin(2) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice. 
În cazul asocierii, cerința privind experiența similară va � demonstrată proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract 
(conform acordului de asociere). 
În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând susținerea de către o altă persoană, atunci acesta are obligația 

Proportia de subcontractare

INFORMATII SI FORMALITATI NECESARE PENTRU EVALUAREA RESPECTARII CERINTELOR MENTIONATE
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Cerinta 2 Inf. subcontractantii / asociatii. 
Ofertantul va completa lista cuprinzând subcontractanții cu precizarea exactă a părților din contract care urmează a � îndeplinite de 
aceștia și exprimarea procentuală a acestor părți. 
Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare are obligația de a prezenta contractul încheiat cu subcontractanții nominalizați în 
ofertă, înaintea semnării contractului cu speci�carea concretă a părților ce vor � îndeplinite, în exprimare �zică-valorică.  
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în ofertă, fără acceptul 
Autorității Contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modi�carea Propunerii tehnice sau �nanciare inițiale. 
Operatorul economic are obligația de a prezenta acordul de asociere. 
      Autoritatea Contractantă are obligaţia de a veri�ca inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 
98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. 
În cazul unei asocieri la care participă mai mulți operatori economici se va semna o declarație prin care în cazul în care oferta este 
declarată câștigătoare, acordul de asociere va � legalizat și va � prezentat Autorității Contractante înainte de semnarea contractului. În 
cazul asocierii, operatorul economic va prezenta angajament cu toți asociații prin care își asumă răspunderea colectivă și solidară pentru 
îndeplinirea  contractului. 
În cazul în care este identi�cată o situaţie de excludere, Autoritatea Contractantă solicită ofertantului/ candidatului o singură dată să 
înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma veri�cării, că se a�ă în această situaţie. 
Cerinta 3.  Inf.tert / tertii  
În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi �nanciară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională 
invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care bene�ciaza, prin 
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se con�rma faptul ca acesta va pune la dispozitia Ofertantului 
resursele invocate. 
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de cali�care şi selecţie sunt 
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. 
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se a�e în situatiile care determina excluderea din 
procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea 98/2016. 
În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si �nanciara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala 
invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi Autoritatii 
Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în 
acest sens din partea tertului/tertilor. 
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: 
- documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii 
sustinator/sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a acestuia; 

MODALITATI DE INDEPLINIRE
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Cerinta 2 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.  
Operatorul economic va depune, odată cu DUAE,  acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz. 
Documentele justi�cative care probează cele asumate în acordul de asociere/ subcontractare vor � prezentate doar de ofertanții clasați pe 
primele trei locuri, la solicitarea Autorității Contractante, la �nalizarea evaluării ofertelor 
Cerinta 3 În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi �nan-ciară, respectiv capacitatea tehnică şi 
profesională 
invocând suportul unui / unor tert/terti, in conditiile Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care bene�ciaza, prin 
prezentarea unui angajament ferm al per-soanei respective, prin care se con�rma faptul ca acesta va pune la dispozitia Ofertantului 
resursele invocate. 
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de cali�care şi selecţie sunt 
consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare re-prezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. 
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se a�e în situ-atiile care determina excluderea din proce-dura de 
atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165, art 167 si art. 60 din Legea 98/2016. 
În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si �nan-ciara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala 
invocând si sustinerea acor-data, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi Autoritatii 
Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în 
acest sens din partea tertului/tertilor. 
Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte: 
- documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii 
sustinator/ sustinatori va/vor dovedi ca detin resursele invocate ca element de sus-tinere a acestuia; 
- dovada ca va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care 
terţul susţinător nu este declarat subcon-tractant. 
Autoritatea Contractanta veri�ca daca ter-tul/tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea capacitatea tehnica si/ sau 
profesionala nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. 
Daca tertul/tertii nu îndeplines-te/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se încadreaza în unul 
dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita, o singura data, ca 
operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului 
egal. 
Operatorul economic va depune, odată cu DUAE, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va 
materializa susținerea acestuia. 
Tertul sustinator va completa DUAE  si  va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin (1) lit a) din Legea 98 / 2016, pre-cum si 

D: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu 

Articolul 62 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE stabileste urmatoarele motive de selectie
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