Secțiunea I – Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)
Partea I: Informații privind procedura de achiziții publice/sectoriale și autoritatea/entitatea
contractantă

INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

Toate celelalte informații din toate secțiunile DUAE trebuie completate de către operatorul economic
Identitatea autorității/entității contractante

Răspuns:

Nume:

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE
BUCURESTI SA
Cod de identificare fiscala: 37832160; Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr.
36 sector 1; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 010873; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail:
achizitii@cmsppb.ro; Nr de telefon: +40 738100853

Ce achiziție este vizată?

Răspuns:

Titlu sau o scurtă descriere a achiziției:

Lucrari pentru montarea unui sistem de hidroizolatie performant
alcatuit din membrana bituminoasa si amorsa din rasina epoxidica
pentru pasaj denivelat suprateran POD GRANT

Numărul de referință atribuit dosarului de către autoritatea/entitatea
contractantă (dacă este cazul):

37832160_2019_PAAPD1061083

Partea II: Informații referitoare la operatorul economic
A: INFORMAȚII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC
Identificare:

Răspuns:

Nume:

[ ]

Cota de TVA, dacă este cazul:

[ ]

1

Dacă nu se aplică nicio cotă de TVA, vă rugam să indicați
Adresa poștală:

[…………….]

Persoana sau persoanele de contact:

[…………….]

Telefon:

[…………….]

Email:

[…………….]

Adresa de internet: (adresa web) (dacă este cazul)

[…………….]

Informații generale:

Răspuns:

Operatorul economic este o microîntreprindere, o întreprindere mică sau
o întreprindere mijlocie?

[] Da [] Nu

Numai în cazul în care achiziția publică/sectorială este rezervată:

[] Da [] Nu

operatorul economic este un atelier protejat sau o „întreprindere socială”
sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de
angajare protejată?
Dacă da,
care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau
defavorizați?

[…………..]

Dacă se solicită, vă rugăm să specificați categoria sau categoriile de
lucrători cu dizabilități sau defavorizați în care se încadrează angajații în
cauză?

[…………..]

Dacă este cazul, operatorul economic este înscris pe o listă oficial a
operatorilor economici agreați sau deține o certificare echivalentă [de
exemplu, în cadrul unui sistem național de (pre)calificare]?

[] Da [] Nu [] Nu se aplică

Dacă da,
Vă rugăm să furnizați răspunsuri în cadrul celorlalte părți din
prezenta secțiune, al secțiunii B și, după caz, al secțiunii C din
prezenta parte, să completați partea V, dacă este cazul, și, în orice
caz, să completați și să semnați partea VI.
a) Vă rugăm să menționați denumirea listei sau a certificatului și numărul
relevant de înregistrare sau de certificare, dacă este cazul:
b) Dacă certificatul de înregistrare sau de certificare este disponibil în
format electronic, vă rugăm să precizați:

a) […………..]

b) [adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]
[…………..][…………..][…………..][…………..]

c) Vă rugăm să precizați referințele pe care se bazează înregistrarea sau
certificarea și, dacă este cazul, clasificarea obținută pe lista oficială:

c) […………..]

d) Înregistrarea sau cerificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?

d) [] Da [] Nu

Dacă nu:
În plus vă rugăm să completați informațiile-lipsă în partea IV
secțiunea A, B, C sau D, după caz:
NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele
achiziției relevante:
e) 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/entității contractante
să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale
sau în orice stat membru, disponibilă în mod gratuit?
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă
rugam să precizați:

e) [] Da [] Nu

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]

[…………..][…………..][…………..][…………..]
Forma de participare:

Răspuns:

Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică/sectorială
împreună cu alții?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat
Dacă da:
a) Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului
(lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice…):
b) Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care participă
la procedura de achiziție publică/sectorială împreună:

a) […………..]

b) […………..]

c) Dacă este cazul, denumirea grupului de participant:
c) […………..]
Loturi

Răspuns:

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

[]

B: INFORMAȚII PRIVIND REPREZENTANȚII OPERATORUL 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 achiziție publică/sectorială:

Reprezentare, dacă este cazul:

Răspuns:

Numele și prenumele;

[…………..]

însoțite de data și locul nașterii, dacă sunt solicitate:
Poziție/acționând în calitate de:

[…………..]

Adresa poștală:

[…………..]

Telefon:

[…………..]

E-mail:

[…………..]

Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia…):

[…………..]

C: INFORMAȚII PRIVIND UTILIZAREA CAPACITĂȚII ALTOR ENTITĂȚI
Utilizarea capacităților:

Răspuns:

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?

[] Da [] Nu

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 pentru entitatea 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 achiziție publică/sectorială 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.

D: INFORMAȚII PRIVIND SUBCONTRACTANȚII PE ALE CĂROR CAPACITĂȚI OPERATORUL
ECONOMIC NU SE BAZEAZĂ
(Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea/entitatea contractantă.)

Subcontractarea:

Răspuns:

Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din
contract unor subcontractori?

[] Da [] Nu
Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm enumerați
subcontractanții propuși:
[…]

Dacă autoritatea/entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din prezenta secțiune, 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.

Partea III: Motive de excludere
A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNĂRILE PENALE
Art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 stabilește următoarele motive de excludere:
1. Constituirea unui grup infracțional organizat;
2. Infracțiuni de corupție;
3. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
4. Acte de terorism;
5. Spălare de bani;
6. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
7. Fraudă.

Motive legate de condamnările în temeiul art. 164 alin. (1) din Legea
nr. 98/2016, respectiv art. 177 alin. (1) din Legea nr. 99/2016

Răspuns:

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în
cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o
hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enunțate mai sus, printro condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care

[] Da [] Nu
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă
rugăm să precizați: [adresa de internet, autoritatea sau organismul
emitent(ă), referința exactă a documentației]:
[………….][…………][…………]

continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare?
Dacă da, vă rugăm să precizați:
a) Data condamnării, specificând care dintre punctele 1-6 se aplică și
motivul (motivele) condamnării,
b) Identificați cine a fost condamnat;
c) În măsura în care se stabilește direct în condamnare:

a) Data: [], punctul (punctele)[], motivul (motivele)[]
b) [……]
c) Durata perioadei de excludere […………] și punctul (punctele) în
cauză []
Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă
rugăm să precizați [adresa internet, autoritatea sau organismul
emitent (ă), referința exactă a documentației]:
[…………][…………][…………]

În cazul condamnărilor pronunțate, operatorul economic a luat măsuri
pentru a-și demonstra fiabilitatea, în ciuda existenței unui motiv relevant
de excludere („autocorectare”)?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să descreți măsurile întreprinse:

[…………]

B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR LA ASIGURĂRILE
SOCIALE
Plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale

Răspuns:

Operatorul economic și-a îndeplinit toate obligațiile cu privire la plata
impozitelor și taxelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, atât în
țară în care este stabilit, cât și în statul membru al autorității/entității
contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire?

[] Da [] Nu

Impozite

Contribuții sociale

a) [………….]

a) [………….]

b) [………….]

b) [………….]

c1) [] Da [] Nu

c1) [] Da [] Nu

- [] Da [] Nu

- [] Da [] Nu

- [………….]

- [………….]

- [………….]

- [………….]

c2) [………….]

c2) [………….]

d) 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?

d) [] Da [] Nu

d) [] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați
detalii:

Dacă da, vă rugăm să furnizați
detalii:

[………….]

[………….]

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

[adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:

Dacă nu, vă rugăm să menționați:
a) Țara sau statul membru în cauză
b) Care este suma în cauză?
c) Cum a fost stabilită această încălcare a obligațiilor:
1) Printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o decizie administrativă:
- Această hotărâre/decizie este definitivă și obligatorie?
- Vă rugam să precizați data condamnării sau a hotărârii/deciziei.
- În cazul unei condamnări, durata perioadei de excludere, în măsura în
care aceasta este stabilită direct în condamnare:
2) Prin alte mijloace? Vă rugăm să precizați:

[………….][………….][………….]

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE SAU ABATERI PROFESIONALE

Vă atragem atenția asupra faptului că, în scopul acestei achiziții publice, este posibil ca unele din următoarele motive de excludere să fi fost
definite mai precis în legislația națională, în anunțul relevant sau în documentele achiziției. Prin urmare, legislația națională poate prevedea, de
exemplu, că noțiunea de „abatere profesională gravă” poate acoperi mai multe comportamente diferite.

Informații privind eventualele cazuri de insolvență, conflict de
interese și abateri profesionale

Răspuns:

În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat
obligațiile în domeniul mediului, social și al muncii?

[] Da [] Nu
Dacă da, operatorul economic a luat măsuri pentru a-și demonstra
fiabilitatea în ciuda existenței acestui motiv de excludere
(„autocorectare”)?
[] Da [] Nu
Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:
[…………..]

Operatorul economic se află în vreuna din următoarele situații:

[] Da [] Nu

a) Stare de faliment sau
b) Face obiectul unor proceduri de insolvență sau de lichidare sau
c) Într-un concordat preventiv sau
d) Într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură similară din
legislațiile sau reglementările naționale sau
e) Într-o situație de administrare judiciară sau
f) Într-o situație de încetare a activității?
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:

- [……………]
- [……………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:
[……………][……………][……………]

Operatorul economic se face vinovat de o abatere profesională gravă?

[] Da [] Nu

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:

[……………]
Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?
[] Da [] Nu
Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:
[……………]

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

[] Da [] Nu
[……………]

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:
Dacă da, operatorul economic a luat măsuri de autocorectare?
[] Da [] Nu
Dacă da, vă rugăm să descrieți măsurile întreprinse:
[……………]

Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese care
decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?

[] Da [] Nu
[……………]

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:
Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a
oferit consultanță autorității/entității contractante sau a participat în
orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?

[] Da [] Nu

[……………]

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:
Operatorul economic se află 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 reziliat anticipat sau au fost
impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu
respectivul contract anterior?

[] Da [] Nu

[……………]

Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii:
Operatorul economic poate confirma că:

[] Da [] Nu

a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor
solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a
îndeplinit criteriile de selecție,
b) Nu a ascuns astfel de informații,
c) A fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative
solicitate de autoritatea/entitatea contractantă și
d) Nu a încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al
autorității/entității contractante, să obțină informații confidențiale care iar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziție
publică/sectorială sau să furnizeze din neglijență informații false care pot
avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea,
selecția și atribuirea?

D: ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE
Alte motive de excludere

Răspuns:

Se aplică motivele de excludere care sunt specificate în anunțul relevant
sau în documentele achiziției?

[] Da [] Nu

Dacă documentele solicitate în anunțul relevant sau în documentele
achiziției sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să menționați:

În cazul în care se aplică oricare dintre motivele de excludere, operatorul
economic a luat măsuri de autocorectare?
Dacă da, vă rugăm să precizați măsurile întreprinse:

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:
[……………][……………][……………]
[] Da [] Nu

[……………]

Partea IV: Criterii de selecție
În ceea ce privește criteriile de selecție (secțiunea a sau secțiunile A-D din prezenta parte) operatorul economic declară că:

a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE
Operatorul economic trebuie să completeze acest câmp numai în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă a precizat în anunțul relevant sau
în documentația achiziției menționate în anunț că operatorul economic se poate limita la completarea secțiunii a din partea IV fără să trebuiască să
completeze nicio altă secțiune din partea IV:

Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse

Răspuns:

Îndeplinirea criteriilor de selecție impuse:

[] Da [] Nu

A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINȚELOR
Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea/entitatea
contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.
Capacitatea de a corespunde cerințelor

Răspuns

1) Cerinta : Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului.

[……………]

Operatorii economici participanti la procedura, trebuie sa faca dovada
unei forme de inregistrare in conditiile legii in tara de resedinta. Din
documentul respectiv trebuie sa reiasa faptul ca operatorul economic este
legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a
constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul prezentei proceduri, inclusiv ca este autorizat
sa desfasoare activitatile ce fac obiectul achizitiei.

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:
[……………][……………][……………]

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

C: CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ
Operatorul economic trebuie să furnizeze informații numai în cazul în care criteriile de selecție respective au fost impuse de autoritatea/entitatea
contractantă în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.
Capacitatea tehnică și profesională

Răspuns

1a) Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări:

Numărul de ani (această perioadă este specificată în anunțul relevant
sau în documentele achiziției):

În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele
lucrări de tipul specificat:
Ofertantii vor prezenta completarea cerintei corespunzatoare in
formularul DUAE: o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade
care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună
execuţie pentru lucrările cele mai importante; (ultimii cinci ani sunt
calculati retroactiv de la data limita a depunerii ofertelor conform art.
179 din legea 98/2016), cu indicarea valorilor, datelor si a
beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul
a realizat lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al
unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau
utilităţii, în valoare de cel puţin 1.400.000 lei
*NOTĂ: prin lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau
al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii
şi/sau utilităţii se înţelege lucrări de construcţie/modernizare/reparaţii
capitale aferente unor drumuri care se încadrează cel puţin în clasa III
de complexitate conform normativului în domeniu (unde clasa I include
nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrăzi). În clasa
III de complexitate se încadrează: drumuri expres şi drumuri naţionale
europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare,
drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie.
Dacă documentele relevante privind buna execuție și rezultatul
corespunzător pentru lucrările cele mai importante sunt disponibile în
format electronic, vă rugăm să precizați:

[……………]
Lucrări: […………]

[adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:
[……………][……………][……………]

Partea IV: Reducerea numărului de candidați calificați
Operatorul economic trebuie să prezinte informații numai dacă autoritatea/entitatea contractantă a specificat criteriile sau regulile obiective și
nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați care vor fi invitați să depună oferte sau să participe la dialog. Aceste
informații, care pot fi însoțite, dacă este cazul, de cerințe privind certificatele (tipurile de certificate) sau formele de documente justificative care
trebuie furnizate, sunt prestate în anunțul relevant sau în documentele achiziției menționate în anunț.
Numai pentru procedurile restrânse, procedurile competitive cu negociere, procedurile de dialog competitiv și parteneriatele pentru inovare:
Operatorul economic declară că:
Reducerea numărului de candidați

Răspuns:

Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii
aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:

[…]

În cazul în care sunt solicitate anumite certificate sau alte forme de
documente justificative, vă rugăm să precizați pentru fiecare dintre
acestea dacă operatorul economic dispune de documentele solicitate:
Dacă unele dintre aceste certificate sau alte forme de documentare
justificative sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați
pentru fiecare:

[] Da [] Nu

[adresa internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința
exactă a documentației]:
[……][……][……]

Partea V: Declarații finale
Subsemnatul declar că informațiile prezentate în părțile II - V de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele
cazurilor grave de declarații false.
Subsemnatul declar în mod oficial că pot să furnizez, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu
excepția cazurilor în care:
(a) Autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative vizate direct prin accesarea unei baze de date naționale în
orice stat membru, disponibilă în mod gratuit sau
(b) La 18 octombrie 2018 cel mai târziu, autoritatea/entitatea contractantă deține deja documentele în cauză.
Subsemnatul declar în mod oficial că sunt de acord ca [identificați autoritatea/entitatea contractantă, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A]
să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-am furnizat în [identificați partea/secțiunea/punct(punctele) în cauză] din
prezentul document european de achiziție unic în scopul [identificați procedura de achiziții publice: (scurtă descriere, referința de publicare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, numărul de referință)].
Data, locul și, dacă se solicită sau dacă este (sunt) necesară (necesare), semnătura (semnăturile): [……………….]

