Nesecret

Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de
achiziţie publică/sectoriale

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice aduce clarificări asupra unor aspecte care
vizează utilizarea de către autoritățile/entitățile contractante și respectiv prezentarea de
către ofertanţi/candidaţi a DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie
publică/sectoriale, în scopul aplicării corespunzătoare a legislației în domeniul achizițiilor
publice.
Potrivit art. 195 din Legea nr. 98/2016 și art. 204 din Legea nr. 99/2016, DUAE se
elaborează pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeană şi este disponibil
exclusiv în format electronic.
Versiunea în format electronic a DUAE este pusă la dispoziţie ca formular on – line de către
Comisia Europeană, la adresa de internet dedicată – https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
Versiunea în format editabil a DUAE, modelul de formular, invocat la nivelul ghidului de
utilizare DUAE transmis în SEAP prin Notificarea nr.237 (pentru autorități contractante) și
Notificarea nr.240 (pentru operatorii economici) este pus la dispoziţia
autorităţilor/entităţilor contractante şi operatorilor economici de către A.N.A.P. prin
intermediul paginii de internet www.anap.gov.ro şi portalului SEAP www.e-licitatie.ro.
Întrucât în derularea procedurilor de atribuire, la utilizarea DUAE în versiunea electronică,
au fost identificate situaţii în care acest formular a fost generat greșit sau cu inadvertențe
între secțiunile bifate de autoritatea contractantă în DUAE și cerințele de
calificare/selecție formulate la nivelul fișei de date a achiziției, facând imposibilă
completarea corespunzătoare a informațiilor de către ofertanți/candidați, odată cu
punerea la dispoziție a formularului DUAE editabil, facem cunoscute următoarele
măsuri/reguli de bună practică în legătură cu utilizarea corectă a acestui document.
Autoritatea/entitatea contractantă va asigura:
1. Generarea DUAE și marcarea corespunzătoare a câmpurilor din formular care sunt
în corespondență cu cerințele de calificare/selecție prevăzute la nivelul fişei de
date a achiziției conform prevederilor art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016,
respectiv art. 22 alin. (5) din H.G. nr. 394/2016;
2. Informarea operatorilor economici, prin intermediul fișei de date a achiziției, în
legătură cu obligativitatea depunerii DUAE odată cu oferta, sub sancţiunea
respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din
H.G. nr. 395/2016;
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3. În cazul utilizării DUAE în format editabil, eliminarea secțiunilor care nu au
corespondent cu cerințele de calificare/selecție din fișa de date.
În etapa de analiză a conținutului DUAE, pot interveni următoarele situații:
a) inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale
ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, în raport
cu care există posibilitatea de a solicita clarificări;
b) inadvertențe de fond, respectiv erori / omisiuni ale informațiilor, în raport cu care nu
există posibilitatea de a solicita clarificări.
a) Posibilitatea de a solicita clarificări cu privire la DUAE ataşat ofertei/candidaturii
În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice şi ale art. 221 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări/completări în scopul
lămuririi unor aspecte determinate de existenţa unor neconcordanţe între informaţiile
prezentate în cadrul DUAE.
Astfel, pentru inadvertențele de formă apărute în completarea DUAE de către
ofertanţi/candidaţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări, în condiţiile
în care informaţiile sunt susţinute de alte precizări existente la nivelul aceluiaşi DUAE sau
a DUAE depus de subcontractant/terţ susţinător/asociat.
Raportat la dispoziţiile art. 134 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, “comisia de evaluare are
obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte, precum şi perioada de
timp acordată pentru transmiterea acestora […]”; respectiv ale art. 140 alin. (1) din H.G.
nr. 394/2016, “comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi
complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru
evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte […]”.
Situaţiile în care sunt identificate inadvertențe de formă cu privire la DUAE prezentat în
cadrul ofertei/solicitării de participare, și care au condus la clarificarea unor informații,
obligă la transmiterea de către ofertanţi/candidaţi, a unui DUAE revizuit.
În lipsa transmiterii unui DUAE revizuit, devin aplicabile prevederile art. 134 alin. (5) din
H.G. nr. 395/2016 respectiv ale art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016, respectiva oferta
va fi considerată inacceptabilă.
Autoritatea/entitatea contractantă trebuie să aibă în vedere totodată, dispoziţiile art. 209
alin. (2) din Legea nr. 98/2016 respectiv ale art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016:
“autoritatea/entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările
solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”.
b) Respingerea ofertei/candidaturii fără posibilitatea de a solicita clarificări cu privire
la DUAE
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Raportat la prevederile art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (4)
din Legea nr. 99/2016: “Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte
condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de
calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei”.
Situaţiile care conduc la respingerea ofertei/candidaturii fără posibilitatea de a solicita
clarificări privind DUAE vizează inadvertențe de fond, respectiv reprezintă acele informaţii
completate de către ofertanţi/candidaţi care nu confirmă îndeplinirea cerinţelor minime
de calificare/selecție formulate de către autoritatea/entitatea contractantă în fişa de
date a achiziției.

Notă:
1. În conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 şi ale art. 205
alin. (2) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr.
395/2016 şi ale art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, înainte de atribuirea contractului
de achiziţie publică/sectorial/acordului-cadru, autoritatea/entitatea contractantă solicită
ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte
documente justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor
criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Atunci când autoritatea/entitatea contractantă utilizează licitaţia electronică va avea în
vedere solicitarea documentelor justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse în DUAE,
doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării
licitaţiei electronice.
2. În cazul procedurilor care se desfășoară în mai multe etape, prevederile legale în vigoare
dau dreptul autorității/entității contractante de a limita numărul maxim de candidați
selectați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție și care vor fi invitați să depună
ofertă în etapa a doua.
Prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 respectiv art. 205 alin. (3) din Legea nr.
99/2016 menționează că, documentele justificative privind îndeplinirea criteriilor de
calificare și selecție sunt solicitate tuturor candidaţilor selectaţi pe baza clasamentului
intermediar, înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua a procedurii de
atribuire.
Stabilirea clasamentului potrivit criteriilor de selecție, se realizează inițial pe baza
informațiilor cuprinse în DUAE, autoritatea/entitatea contractantă stabilind ordinea
acestora în clasament, cu respectarea metodologiei de punctare prevăzută în fișa de date
a achiziției.
Dacă autoritatea/entitatea contractantă limitează numărulul maxim de candidați
selectați, solicitarea prezentării documentelor justificative ca dovadă a informațiilor
cuprinse în DUAE se va face exclusiv acestora.
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În situația în care, unul sau mai mulți din acești candidați nu demonstrează/nu confirmă
îndeplinirea cerințelor de calificare și selecție prin documentele prezentate,
autoritatea/entitatea contractantă va adresa solicitări de prezentare a documentelor
justificative și celorlalți candidați, în ordinea clasamentului initial, în limita realizării
numărului maxim indicat în anunțul de participare.
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