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1. INTRODUCERE 

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentele de achiziție întocmite pentru 

contractul în cauză. Aceste documente de achiziție cuprind: 

- invitația de participare; 

- condițiile de depunere a ofertei; 

- caietul de sarcini și anexele sale; și 

- anunțul de participare; 

- un model de contract și anexele sale. 

Prezentul caiet de sarcini este completat de următoarele anexe, care fac parte integrantă din 

caietul de sarcini: 

Anexa I.A:  Specificații tehnice 

Anexa I.B: Borderoul de prețuri 

Anexa II:  Politica de mediu a Parlamentului European 

Anexa III:  Declarație pe proprie răspundere a ofertantului privind criteriile de excludere 

și de selecție 

Anexa IV:  Formular de identificare financiară - furnizor 

Anexa V:  Fișa de informații privind grupurile de operatori economici 

Anexa VI:  Declarație privind subcontractanții 

Anexa VII:  Fișa de informații financiare 

Anexa VIII:  Eticheta care trebuie lipită pe plicul exterior și pe plicul interior la trimiterea 

ofertei 
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PARTEA I – INFORMAȚII GENERALE 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Conform dispozițiilor din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii, Parlamentul European a decis să lanseze această procedură de ofertare în 

vederea încheierii unui contract direct privind achiziționarea de credite de compensare a 

gazelor cu efect de seră (GES) aferente emisiilor Parlamentului European, ale Băncii Centrale 

Europene, ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, ale Curții de Conturi Europene, ale 

Comitetului Economic și Social European și ale Comitetului European al Regiunilor din anul 

2019. 

Această procedură de ofertare a făcut obiectul anunțului de participare 230769-2020, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2020/S 097-230769 în 19/05/2020. 

3. DESCRIEREA, OBIECTUL ȘI VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI  

Aceasta este o invitație la o procedură de achiziție interinstituțională. 

 

La acest contract participă următoarele instituții ale Uniunii Europene: 

 

 Parlamentul European, în calitate de principală instituție participantă la această 

procedură de ofertare, semnatar al contractului de prestări de servicii în numele 

celorlalte instituții; 

 Banca Centrală Europeană; 

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene;  

 Curtea de Conturi Europeană; 

 Comitetul Economic și Social European; 

 Comitetul European al Regiunilor. 

 

Procedurile interinstituționale sunt gestionate după cum urmează: Parlamentul publică 

anunțul aferent procedurii de ofertare, evaluează ofertele în cooperare cu instituțiile 

participante și semnează contractul de servicii în numele instituțiilor participante menționate 

mai sus. 

 

Prin urmare, contractantul le va furniza servicii tuturor instituțiilor participante menționate 

mai sus. 

 

Instituțiile participante urmăresc obiectivul de a-și îmbunătăți în mod constant performanța 

de mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009, astfel cum a fost modificat 

prin Regulamentul (UE) 2017/1505, privind participarea voluntară a organizațiilor la un 

sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).  

Întrucât politica de mediu a instituțiilor participante se bazează înainte de toate pe prevenirea 

sau limitarea emisiilor, compensarea emisiilor de carbon reprezintă un element important al 

strategiei lor de a combate schimbările climatice. Deși nu se poate ține seama direct de 

compensare la calcularea și eventuala reducere a amprentei de carbon rezidual a instituțiilor 

participante, ea poate fi aplicată în cazurile în care emisiile proprii de dioxid de carbon sunt 

inevitabile sau nu mai pot fi reduse. 

La 7 octombrie 2015, Biroul Parlamentului European a luat următoarele decizii, pe care se 

bazează prezentul contract de compensare: 
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„ 

 a convenit să compenseze volumul total al emisiilor de dioxid de carbon ale 

Parlamentului, inclusiv emisiile generate de zborurile deputaților în Parlamentul 

European între țara lor de origine și Bruxelles și Strasbourg, pe o bază anuală [...]; 

 

 a permis desfășurarea de proiecte în grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și 

Pacific (țările ACP) sau, în cazul în care nu există astfel de proiecte, fie în țări care 

fac obiectul politicii europene de vecinătate (PEV) și dispun de proiecte în cadrul 

planului național de acțiune, fie în țări care fac obiectul Parteneriatului 

euromediteraneean (Euromed)/Uniunii pentru Mediterana (UpM), în țări candidate 

la aderarea la UE sau în state membre ale UE; 

 a convenit asupra utilizării standardului recunoscut pe scară largă, „Gold 

Standard”, ca standard de calitate pentru proiectele de compensare în țările în curs 

de dezvoltare.” 

Obiectivul prezentului contract de servicii este de a compensa volumul total al amprentei de 

carbon a tuturor instituțiilor participante pentru anul 2019, în conformitate cu decizia 

menționată mai sus.  

În 2019, cantitatea totală de emisii inevitabile de CO2 generate de toate instituțiile 

participante s-a ridicat, conform calculelor, la 188 000 de tone de CO2 echivalent, ceea ce 

reprezintă cantitatea de credite de compensare ce urmează să fie achiziționate prin 

intermediul unei operațiuni unice în temeiul prezentului contract. 

Creditele vor fi utilizate pentru a compensa emisiile de gaze cu efect de seră ale instituțiilor 

europene participante în următoarele proporții: 

 

Instituții participante 

 

Procentaj 

 

Tone de CO2 

Plafon maxim 

în EUR 

 

Parlamentul European 64,37 % 121 000 242 000 

Banca Centrală Europeană 8,51 % 16 000  32 000  

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 12,23 % 23 000 46 000 

Curtea de Conturi Europeană 5,85 % 11 000 22 000 

Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor 

9,04 % 17 000 34 000 

TOTAL 100 % 188 000 376 000 

 

Creditele solicitate referitoare la țările eligibile menționate mai sus trebuie să fi fost generate 

în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2019. 

Valoarea maximă totală a contractului este de 376 000 EUR. 

Durata totală a contractului este de 12 luni. Executarea contractului începe numai din 

momentul semnării contractului. 

Dată fiind natura contractului, limba de lucru pentru procedură și pentru executarea 

contractului va fi engleza. 



 

Pagina 5 din 17 
 

O atenție deosebită ar trebui acordată dispozițiilor de la punctul 20.6 din anexa I la 

Regulamentul financiar1.  

4. PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE OFERTARE 

Participarea la prezenta procedură de ofertare este deschisă în condiții identice tuturor 

persoanelor fizice și juridice sau organismelor publice dintr-un stat membru al Uniunii 

Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și organismelor publice din țările 

terțe care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord special în domeniul achizițiilor publice, 

în temeiul căruia li se conferă acces la contractul care face obiectul prezentei proceduri de 

ofertare, în condițiile prevăzute de acordul respectiv. 

Pentru a stabili eligibilitatea ofertanților, ofertele acestora trebuie să menționeze țara în care 

își au sediul sau domiciliul. Ofertanții în cauză trebuie să prezinte, de asemenea, documentele 

justificative solicitate conform legislației naționale sau alte documente echivalente care să îi 

permită Parlamentului European să le verifice originea. 

Vă atragem atenția că, în urma intrării în vigoare a Acordului de retragere dintre UE și 

Regatul Unit2 la 1 februarie 2020 și, în special, a articolului 127 alineatul (6) și a articolelor 

137 și 138, referirile la persoanele fizice sau juridice care își au reședința sau sunt stabilite în 

Regatul Unit trebuie interpretate ca incluzând persoanele fizice sau juridice care își au 

reședința sau sunt stabilite în Regatul Unit. Rezidenții și entitățile din Regatul Unit sunt, prin 

urmare, eligibili să participe la prezenta procedură de ofertare. 

 

5. GRUPURILE DE OPERATORI ECONOMICI  

În cazul în care este depusă de un grup de operatori economici, oferta trebuie să fie însoțită 

de anexa V, completată în mod corespunzător. 

Procedura permite participarea grupurilor de operatori economici. Parlamentul European își 

rezervă dreptul de a solicita ca grupul selectat să aibă o anumită formă juridică, dacă acest 

lucru este necesar în vederea bunei executări a contractului. Parlamentul European poate 

comunica această cerință în orice moment al procedurii de atribuire, însă, în orice caz, înainte 

de semnarea contractului. 

Grupul de operatori economici va face dovada formei sale juridice cel mai târziu înainte de 

semnarea contractului, dacă acesta îi este atribuit. Această formă juridică poate fi una dintre 

următoarele: 

- o entitate care are personalitate juridică recunoscută de un stat membru; 

- o entitate fără personalitate juridică, care oferă însă Parlamentului European o protecție 

suficientă în ceea ce privește interesele contractuale (în funcție de statul membru în 

cauză, aceasta ar putea fi, de exemplu, un consorțiu sau o asociație temporară); 

                                                 
1 Punctul 20.6 din anexa I la Regulamentul financiar: „O autoritate contractantă poate ajunge la concluzia că un 

operator economic nu deține capacitățile profesionale necesare pentru a executa contractul la un standard de 

calitate corespunzător în cazul în care autoritatea contractantă a constatat că operatorul economic se află într-

o situație de conflict de interese care ar putea afecta negativ executarea contractului.” 

2 Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din 

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. 
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- semnarea de către toți partenerii a unei procuri sau a unui document echivalent care atestă 

o formă de cooperare. 

Statutul real al grupului se dovedește prin orice document sau acord semnat de membrii săi 

și anexat la ofertă. 

În mod excepțional, documentele sau acordurile în cauză pot fi modificate și/sau transmise 

după data-limită de depunere a ofertelor, dar în niciun caz nu după ce rezultatele procedurii 

de ofertare au fost comunicate ofertanților vizați. Parlamentul European își rezervă dreptul 

de a respinge o ofertă dacă în cursul procedurii sunt modificate condițiile acordurilor dintre 

membrii grupului, dacă acestea nu prevăd răspunderea solidară a membrilor grupului sau 

dacă oferta nu este însoțită de un acord cu valoare juridică. 

Parlamentul European poate accepta alte forme juridice care nu au fost prevăzute mai sus, cu 

condiția ca acestea să asigure răspunderea solidară a părților și să fie compatibile cu 

executarea contractului. În orice caz, se reamintește faptul că Parlamentul European va face 

în mod expres referire la existența acestei răspunderi solidare între membrii grupului de 

operatori economici în contractul ce urmează a fi semnat cu acesta. De asemenea, 

Parlamentul European își rezervă dreptul de a solicita prin contract numirea unui mandatar 

comun care să poată să-i reprezinte pe membri și care să aibă, printre altele, dreptul de a 

emite facturi în numele celorlalți membri. 

Ofertele depuse de grupuri de operatori economici trebuie să precizeze rolul, competențele 

și experiența fiecărui membru al grupului. Operatorii economici depun oferta împreună și își 

asumă în mod solidar răspunderea pentru oferta depusă. 

În cazul unui grup de operatori economici, fiecare membru al grupului trebuie să facă dovada 

faptului că are dreptul de acces la procedura de atribuire (eligibilitate), precum și dovada 

respectării criteriilor de excludere și de selecție. În ceea ce privește criteriile de selecție, 

Parlamentul European poate lua în considerare capacitățile celorlalți membri ai grupului 

pentru a determina dacă ofertantul dispune de mijloacele necesare pentru executarea 

contractului. În acest caz, se solicită din partea membrilor respectivi o declarație prin care se 

angajează să pună la dispoziția celorlalți membri mijloacele necesare executării contractului. 

6. ȚARA OFERTANTULUI 

Ofertanții trebuie să indice țara în care își au sediul și să prezente documente justificative 

uzual acceptabile conform dreptului țării respective. 

7. SUBCONTRACTAREA 

Subcontractarea este autorizată. 

În cazul în care ofertantul apelează la subcontractanți, oferta trebuie să fie însoțită de anexa 

VI, completată în mod corespunzător. 

În măsura în care acest lucru este posibil, oferta trebuie să prezinte detaliat partea din contract 

pe care ofertantul intenționează să o subcontracteze și să numească subcontractanții. În cursul 

procedurii de atribuire sau al executării contractului, Parlamentul European își rezervă 

dreptul de a solicita ofertanților informații privind capacitățile financiare, economice, tehnice 

și profesionale ale subcontractanților propuși. De asemenea, Parlamentul European poate 

solicita dovezile necesare pentru a determina dacă subcontractanții satisfac sau nu criteriile 

de excludere impuse. Ofertanții sunt informați cu privire la faptul că subcontractanții propuși 

nu pot să se afle într-una dintre situațiile descrise la articolele 136-141 din Regulamentul 
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financiar, care determină excluderea de la participarea la o procedură de ofertare organizată 

de Uniunea Europeană. 

În cazul în care subcontractarea reprezintă o cotă semnificativă din contract, Parlamentul 

European verifică dacă subcontractanții avuți în vedere îndeplinesc criteriile de selecție. 

Parlamentul European are dreptul de a refuza orice subcontractant care nu îndeplinește 

criteriile de excludere (a se vedea punctul 14) și/sau de selecție (a se vedea punctul 15). 

În plus, contractantul trebuie să informeze Parlamentul European cu privire la orice 

subcontractare ulterioară care nu este prevăzută în ofertă. Ordonatorul responsabil își rezervă 

dreptul de a accepta sau nu subcontractanții propuși. În acest sens, el poate solicita dovezile 

necesare pentru a determina dacă subcontractantul/subcontractanții îndeplinește/îndeplinesc 

criteriile solicitate. Parlamentul European își va da acordul întotdeauna în scris.  

Atribuirea contractului unui ofertant care propune un subcontractant în cadrul ofertei sale 

echivalează cu acceptarea subcontractării. 

8. VARIANTE 

Nu se acceptă variante.  

9. PREȚUL  

Prețul este fix și nu poate fi modificat.  

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii 

Europene, oferta de preț se depune fără TVA și alte taxe indirecte echivalente.  

Oferta de preț trebuie să fie forfetară, cu toate costurile incluse, și exprimată în EUR, inclusiv 

pentru statele care nu fac parte din zona euro. Pentru ofertanții din aceste state, valoarea 

ofertei nu poate fi revizuită în funcție de evoluția cursului de schimb. Alegerea cursului de 

schimb îi revine ofertantului, care își asumă riscurile sau câștigurile rezultate în urma variației 

acestuia. 

Atunci când prezintă prețul, ofertanții trebuie să folosească borderoul de prețuri din Anexa 

I.B, completat și semnat corespunzător, fără adăugiri sau modificări. 

10. GARANȚII FINANCIARE 

Nu se aplică. 

11. ASPECTE PRIVIND MEDIUL 

Politica de mediu a Parlamentului European 

În cazul în care i se atribuie contractul, ofertantul se angajează să respecte legislația de mediu 

în vigoare corespunzătoare domeniului de aplicare al contractului. În acest sens, se 

menționează faptul că Parlamentul European aplică sistemul de management de mediu 

EMAS în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 25 noiembrie 2009. Informațiile despre EMAS sunt furnizate de către 

serviciul ordonator în anexa II la prezentul caiet de sarcini. Ofertantul căruia i s-a atribuit 



 

Pagina 8 din 17 
 

contractul trebuie să se asigure că întreg personalul său care va lucra pentru Parlamentul 

European cunoaște informațiile transmise de către acesta din urmă privind programul EMAS, 

în general, și aplicarea concretă a măsurilor de mediu, în special. La solicitarea Parlamentului 

European, adjudecatarului i se poate impune să demonstreze că toate persoanele implicate în 

lucrările contractuale au urmat formarea profesională adecvată necesară (tehnică, de 

securitate și ecologică) privind respectarea regulilor de securitate și manipularea corectă a 

echipamentelor și a produselor care urmează a fi utilizate, inclusiv măsurile care trebuie luate 

în caz de manipulare deficitară sau de alte eventuale incidente. 

12. POLITICA DE PROMOVARE A EGALITĂȚII DE ȘANSE 

În cazul în care i se atribuie contractul, ofertantul se angajează să respecte, în executarea 

contractului, o politică de promovare a egalității și a diversității, prin garantarea aplicării 

depline și integrale a principiilor de nediscriminare și de egalitate prevăzute de tratatele 

Uniunii Europene. Mai exact, ofertantul căruia i s-a atribuit contractul se angajează să creeze, 

să mențină și să promoveze un mediu de lucru deschis și incluziv care respectă demnitatea 

umană și principiile egalității de șanse, având trei direcții prioritare: 

- egalitatea dintre femei și bărbați;  

- angajarea și integrarea persoanelor cu dizabilități;  

- eliminarea tuturor obstacolelor privind recrutarea și a oricărei discriminări pe criterii de 

sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.  

13. MODALITĂȚI DE EXECUTARE A CONTRACTELOR-CADRU 

Nu se aplică.  
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PARTEA II – CRITERII DE EXCLUDERE, DE SELECȚIE ȘI DE ATRIBUIRE 

14. CRITERII DE EXCLUDERE 

Textele integrale ale articolelor 136-141 din Regulamentul financiar referitoare la criteriile 

de excludere și aplicarea lor sunt disponibile în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L-

193 din 30 iulie 2018 (paginile 1-222). Ofertanții trebuie să declare că nu se află în una dintre 

situațiile de excludere prevăzute la aceste articole. 

Articolul 136 din Regulamentul financiar (extrase): sunt reproduse mai jos doar alineatele 

(1), (4), (6) și (7). 

(1) Ordonatorul de credite competent exclude o persoană sau o entitate menționată la articolul 

135 alineatul (2) de la participarea la procedurile de atribuire reglementate de prezentul 

regulament sau de la selectarea pentru execuția de fonduri ale Uniunii atunci când persoana 

sau entitatea respectivă se află în una sau mai multe din următoarele situații de excludere: 

(a) persoana sau entitatea este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de 

lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de 

concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă 

în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

(b) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă 

definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea și-a încălcat obligațiile privind plata 

impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale prevăzute în legislația aplicabilă; 

(c) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă 

definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de abatere profesională gravă 

deoarece a încălcat actele cu putere de lege și normele administrative sau standardele etice 

aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se 

face vinovată de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când 

o astfel de conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, 

oricare dintre următoarele: 

(i) falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru 

verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori de 

selecție sau în executarea unui angajament juridic; 

(ii) încheierea unui acord cu alte persoane sau entități în vederea denaturării concurenței; 

(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

(iv) tentativa de a influența procesul decizional al ordonatorului de credite competent în 

cursul procedurii de atribuire; 

(v) tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje 

necuvenite în cadrul procedurii de atribuire; 

(d) printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face 

vinovată de oricare dintre următoarele:  

(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului 

European și a Consiliului și al articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor 

financiare ale Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 

1995;  
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(ii) corupție, așa cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 

2017/1371, sau corupție activă, în sensul articolului 3 din Convenția privind lupta împotriva 

corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului din 26 mai 1997, sau 

acte menționate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului, sau 

corupție, așa cum este definită în alte legi aplicabile;  

(iii) comportament legat de o organizație criminală, menționat la articolul 2 din Decizia-

cadru 2008/841/JAI a Consiliului;  

(iv) spălare de bani sau finanțarea terorismului, în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) 

și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;  

(v) infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, definite la articolul 

1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului, sau instigare, 

complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din 

respectiva decizie;  

(vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracțiuni privind traficul de persoane, 

menționate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului;  

(e) s-au constatat deficiențe semnificative în ceea ce privește respectarea de către 

persoana sau entitatea în cauză a principalelor obligații de executare a unui angajament 

juridic finanțat din buget, fapt care:  

(i) a dus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic; 

(ii) a dus la aplicarea de clauze penale sau alte sancțiuni contractuale; sau 

(iii) a fost descoperit de un ordonator de credite, de OLAF sau de Curtea de Conturi în urma 

unor verificări, audituri sau investigații;  

(f) s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie 

administrativă definitivă că persoana sau entitatea a comis o abatere în sensul articolului 1 

alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului; 

(g) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă 

definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicție cu 

intenția de a se sustrage obligațiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligații legale în 

jurisdicția în care aceasta își are sediul social, sediul central sau locul principal de desfășurare 

a activității; 

(h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă 

definitivă s-a stabilit că a fost creată o entitate cu intenția menționată la litera (g). 

(.....)  

(4) Ordonatorul de credite competent exclude o persoană sau o entitate menționată la articolul 

135 alineatul (2) în cazul în care: 

(a)  o persoană fizică sau juridică care este membră a organului administrativ, de 

conducere ori de supraveghere al persoanei sau entității menționate la articolul 135 alineatul 

(2) ori care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în ceea ce privește respectiva 

persoană sau entitate se află într-una sau în mai multe dintre situațiile menționate la alineatul 

(1) literele (c)-(h) de la prezentul articol;  
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(b)  o persoană fizică sau juridică care își asumă o răspundere nelimitată pentru datoriile 

persoanei sau ale entității menționate la articolul 135 alineatul (2) se află într-una sau în mai 

multe dintre situațiile menționate la alineatul (1) litera (a) sau (b) de la prezentul articol;  

(.....)  

(6) Ordonatorul de credite competent, ținând cont, după caz, de recomandarea comitetului 

menționat la articolul 143, nu exclude o persoană sau o entitate menționată la articolul 135 

alineatul (2) de la participarea la o procedură de atribuire sau de la selectarea pentru execuția 

unor fonduri ale Uniunii în cazul în care:  

(a) persoana sau entitatea a luat măsuri de remediere de tipul celor specificate la alineatul 

(7) de la prezentul articol într-o măsură suficientă pentru a-și demonstra fiabilitatea. Prezenta 

dispoziție nu se aplică în cazul menționat la prezentul articol alineatul (1) litera (d);  

(b) este indispensabil să se asigure continuitatea serviciului, pe o perioadă limitată, până 

în momentul luării măsurilor de remediere specificate la alineatul (7) de la prezentul articol;  

(c) o astfel de excludere ar fi disproporționată având în vedere criteriile menționate la 

prezentul articol alineatul (3). 

În plus, alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol nu se aplică în cazul achiziției de produse 

în condiții deosebit de avantajoase fie de la un furnizor care și-a încetat definitiv activitatea 

comercială, fie de la lichidatori în cadrul unei proceduri de insolvență, al unui concordat 

preventiv sau al unei proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. 

 În cazurile de neexcludere menționate la prezentul alineat primul și al doilea paragraf, 

ordonatorul de credite competent precizează motivele pentru care nu a exclus persoana sau 

entitatea menționată la articolul 135 alineatul (2) și comunică aceste motive comitetului 

menționat la articolul 143. 

(7) Măsurile de remediere menționate la alineatul (6) primul paragraf litera (a) includ în 

special: 

(a) măsuri care urmăresc să identifice originea situațiilor care au dus la excludere și 

măsuri concrete tehnice, organizatorice și de personal din domeniul de activitate relevant al 

persoanei sau al entității menționate la articolul 135 alineatul (2), adecvate pentru corectarea 

conduitei și pentru prevenirea repetării acesteia;  

(b) dovada că persoana sau entitatea menționată la articolul 135 alineatul (2) a luat măsuri 

de compensare sau de despăgubire pentru prejudiciul adus intereselor financiare ale Uniunii 

prin faptele care au dus la situația de excludere;  

(c) dovada că persoana sau entitatea menționată la articolul 135 alineatul (2) a plătit sau 

a asigurat plata oricărei amenzi impuse de autoritatea competentă sau a oricăror taxe ori 

contribuții la asigurările sociale menționate la alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol.  

 

Candidatul/ofertantul este invitat să completeze anexa III în care sunt menționate criteriile de 

excludere.  

Articolul 141 din Regulamentul financiar (extras): se reproduce numai alineatul (1) de la 

articolul 141. 

Respingerea de la o procedură de atribuire 

Ordonatorul de credite competent respinge de la o procedură de atribuire un participant care: 
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(a) se află într-o situație de excludere stabilită în conformitate cu articolul 136; 

(b)  a falsificat informațiile solicitate drept condiție pentru participarea la procedură sau nu a 

furnizat respectivele informații; 

(c)   a fost implicat anterior în pregătirea documentelor utilizate în cadrul procedurii de 

atribuire, în cazul în care acest lucru presupune o încălcare a principiului egalității de 

tratament, inclusiv o denaturare a concurenței, care nu poate fi remediată în alt mod. 

Ordonatorul de credite competent comunică celorlalți participanți la procedura de atribuire 

informațiile relevante care au fost transmise în contextul participării persoanei în cauză la 

pregătirea procedurii de atribuire sau care au rezultat în urma implicării sale în acest proces, 

astfel cum se menționează la litera (c) de la primul paragraf. Înainte de orice astfel de 

respingere, participantului i se oferă posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în 

pregătirea procedurii de atribuire nu încalcă principiul egalității de tratament. 

 

Evaluarea criteriilor de excludere 

1. Ofertanții trebuie să prezinte declarația pe proprie răspundere prevăzută în anexa III, 

datată și semnată.  

2. În cazul unui grup de operatori economici, declarația pe proprie răspundere este 

completată în mod corespunzător de toți membrii grupului. 

3. Ofertantul căruia i se atribuie contractul va furniza, în termen de 6 zile calendaristice 

începând de la data notificării atribuirii provizorii a contractului și înaintea semnării 

contractului, următoarele documente justificative: 

(a) dovezi concludente că nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate 

la articolul 136 alineatul (1); 

(b) informații privind persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului 

administrativ, de conducere ori de supraveghere al participantului sau care dețin 

competențe de reprezentare, de decizie ori de control față de participantul respectiv, 

inclusiv privind persoanele și entitățile care fac parte din structura de proprietate sau 

de control și beneficiarii reali, și dovezi concludente că niciuna dintre persoanele 

respective nu se află într-una dintre situațiile de excludere menționate la articolul 

136 alineatul (1) literele (c)-(f); 

(c) dovezi adecvate că persoanele fizice sau juridice care își asumă răspunderea 

nelimitată pentru datoriile participantului respectiv nu se află într-o situație de 

excludere menționată la articolul 136 alineatul (1) litera (a) sau (b).  

4. Ofertantul căruia i se atribuie contractul este scutit de obligația de a prezenta documentele 

justificative prevăzute la punctul 2 în cazul organizațiilor internaționale care acționează 

drept ofertant, dacă autoritatea contractantă poate avea acces la documente justificative 

într-o bază de date națională gratuită sau dacă astfel de documente justificative au fost 

deja prezentate în cadrul altei proceduri de achiziții și cu condiția ca documentele în cauză 

să nu fi fost eliberate cu mai mult de un an înainte și să fie încă valabile. În astfel de 

cazuri, ofertantul atestă pe proprie răspundere că documentele justificative au fost deja 

prezentate în cadrul unei proceduri de achiziții anterioare, pe care o indică, și că nu a 

intervenit nicio modificare în situația sa.  

15. CRITERII DE SELECȚIE 
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15.1. Capacitatea din punct de vedere juridic și normativ 

Ofertantul trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții: 

(a) să fie înscris în registrul profesional sau comercial relevant, cu excepția organizațiilor 

internaționale; 

(b) pentru contractele de servicii, să dețină o autorizație specifică care să confirme că este 

autorizat să execute contractul în țara sa de stabilire sau să fie membru al unei 

organizații profesionale specifice. 

15.2. Capacitatea economică și financiară 

Ofertantul trebuie să dispună de o capacitate economico-financiară suficientă care să îi 

permită executarea contractului cu respectarea prevederilor contractuale, ținând seama de 

valoarea și amploarea acestuia. Dacă, pe baza informațiilor furnizate de ofertant, Parlamentul 

European are rezerve privind capacitatea financiară a ofertantului sau dacă această capacitate 

se dovedește insuficientă pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă fără ca 

ofertantul să poată pretinde vreo compensație financiară. 

În ceea ce privește contractul care face obiectul prezentei proceduri de ofertare, Parlamentul 

European le solicită ofertanților să dețină o capacitate economico-financiară minimă care va 

fi evaluată pe baza elementelor următoare: 

- cifra de afaceri anuală minimă de 750 000 EUR în domeniul de activitate care face 

obiectul contractului pentru ultimele trei exerciții financiare; 

- nivelul minim de asigurare împotriva riscurilor profesionale. 

Evaluarea capacității economice și financiare se efectuează plecând de la elementele 

conținute în documentele următoare, care trebuie prezentate de ofertanți: 

- dovada de asigurare împotriva riscurilor profesionale; 

- situațiile financiare (bilanțuri, contul de profit și pierderi și orice alte informații financiare 

conexe) sau extrase din acestea pentru o perioadă mai mică sau egală cu ultimele trei 

exerciții încheiate;  

- o declarație privind cifra de afaceri totală și cifra de afaceri pentru domeniul care face 

obiectul contractului pentru o perioadă care nu poate fi mai mare decât ultimele trei 

exerciții financiare disponibile. 

 

Dacă nu poate să furnizeze documentele justificative solicitate, ofertantul își poate dovedi 

capacitatea economică și financiară prin orice alte documente pe care Parlamentul European 

le consideră adecvate.  

De asemenea, ofertantul poate să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura 

juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze 

Parlamentului European că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea 

contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea entităților în cauză de 

a pune resursele respective la dispoziția sa. În acest caz, Parlamentul European are dreptul să 

refuze candidatura sau oferta depusă dacă are rezerve în ceea ce privește angajamentul sau 

capacitatea financiară a părții terțe. Dacă este cazul, Parlamentul poate solicita ca ofertantul 

și aceste entități să își asume în mod solidar răspunderea pentru executarea contractului. 

În aceleași condiții, un grup de operatori economici poate să se bazeze pe capacitățile 

membrilor grupului sau ale altor entități. 
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De altfel, ofertantul poate să se bazeze pe capacitățile economice ale unuia sau mai multor 

subcontractanți, cu condiția ca aceștia să se angajeze să participe la executarea contractului. 

În acest caz, Parlamentul European va evalua capacitățile subcontractanților în funcție de 

măsura în care aceștia participă la executarea contractului. 

15.3. Capacitatea tehnică și profesională 

Ofertantul trebuie să dispună de capacități tehnice și profesionale suficiente care să îi permită 

executarea contractului cu respectarea prevederilor contractuale, ținând seama de valoarea și 

amploarea acestuia. Dacă, pe baza informațiilor furnizate de ofertant, Parlamentul European 

are rezerve privind capacitatea tehnică și cea profesională a ofertantului sau dacă aceste 

capacități se dovedesc insuficiente pentru executarea contractului, oferta poate fi respinsă 

fără ca ofertantul să poată pretinde vreo compensație financiară. 

În ceea ce privește contractul care face obiectul prezentei proceduri de ofertare, Parlamentul 

European le solicită ofertanților să aibă următoarele capacități tehnice și profesionale: 

- o experiență de minimum trei ani în prestări de servicii asemănătoare celor solicitate în 

contract. 

Dovada capacităților tehnice și profesionale ale operatorilor economici se face cu 

următoarele documente: 

- o listă cu principalele servicii prestate în ultimii trei ani, cu indicarea sumelor, a datelor 

și a beneficiarilor, publici sau privați, însoțită, la cerere, de declarații ale beneficiarilor; 

- dovada stabilirii și/sau certificării sistemelor respective de management de mediu și de 

asigurare a calității, după caz. 

 

De asemenea, ofertantul poate să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura 

juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În acest caz, trebuie să demonstreze 

Parlamentului European că va avea la dispoziție resursele necesare pentru executarea 

contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament în acest sens din partea entităților 

în cauză. În acest caz, Parlamentul European are dreptul să refuze candidatura sau oferta 

depusă dacă are rezerve în ceea ce privește angajamentul sau capacitățile tehnice și/sau 

profesionale ale părții terțe. 

De altfel, ofertantul poate să se bazeze întotdeauna pe capacitățile economice ale unuia sau 

mai multor subcontractanți, cu condiția ca aceștia să se angajeze să participe la executarea 

contractului. În acest caz, Parlamentul European va evalua capacitățile subcontractanților în 

funcție de măsura în care aceștia participă la executarea contractului. 

În cazul în care constată că un ofertant se află într-o situație de conflict de interese care ar 

putea afecta executarea contractului, Parlamentul poate stabili că respectivul ofertant nu 

satisface nivelul de calitate adecvat pentru executarea contractului.  

Standarde de management de mediu 

Ofertantul ar trebui să prezinte, împreună cu oferta, o copie a unui certificat emis de un 

organism independent care să ateste că ofertantul respectă sistemul comunitar de 

management și audit de mediu (EMAS) sau standardul internațional 14001 sau echivalent. 

Parlamentul European acceptă certificate echivalente cu cele solicitate, emise de organisme 

stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene. 

Organismul independent care emite certificatul trebuie să respecte legislația Uniunii 

Europene sau standardele europene sau internaționale de certificare. În caz contrar, 
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certificatul nu va fi acceptat de Parlamentul European drept dovadă a conformității 

ofertantului.  

Dacă nu este în măsură să prezinte certificatele solicitate, ofertantul poate să prezinte 

Parlamentului European alte dovezi care să îi permită acestuia din urmă să determine dacă 

ofertantul a instituit măsuri de management de mediu echivalente cu cele prevăzute în 

standardele din domeniu impuse. 

Standarde de management al calității 

Ofertantul trebuie să prezinte, împreună cu oferta, o copie unui certificat de conformitate 

emis de un organism independent care să ateste că ofertantul respectă un standard de 

management al calității recunoscut, cum ar fi seria ISO 9000 sau alt standard echivalent. 

Parlamentul European acceptă certificate echivalente emise de organisme stabilite în statele 

membre ale Uniunii Europene sau de alte organisme independente acreditate. 

În orice caz, organismul independent care a emis certificatul trebuie să respecte standardele 

europene de certificare. 

Dacă ofertantul nu este în măsură să facă dovada certificării cerute, Parlamentul European 

poate să accepte alte dovezi ale unor măsuri echivalente cu cele prevăzute în standardele 

impuse privind asigurarea calității. 

16. CRITERIILE DE ATRIBUIRE 

Contractul se atribuie ofertei celei mai avantajoase din punctul de vedere al raportului 

calitate-preț.  

Ofertele se evaluează pe baza criteriilor următoare: 

(1) prețul; 

(2) localizarea geografică a proiectului;  

(3) calitatea creditelor de compensare - cerințe de monitorizare;  

(4) calitatea creditelor de compensare raportată la indicatorii de dezvoltare durabilă și la 

Gold Standard. 

 

Criteriul „preț” -1: 

Evaluatorii acordă maximum 30 de puncte pentru criteriul „preț”. 

 

Prețul total al unei oferte se calculează prin ponderarea prețului oferit pentru fiecare proiect 

și a numărului de credite propuse din respectivul proiect. 

 

Oferta cu cel mai mic preț care respectă criteriile de excludere și de selecție prevăzute și care 

îndeplinește cerințele tehnice minime, potrivit caietului de sarcini, primește numărul maxim 

de 30 de puncte.  

 

Celelalte oferte primesc puncte proporțional cu măsura în care deviază de la oferta cu prețul 

cel mai mic. Formula care urmează să fie utilizată pentru atribuirea punctelor pentru criteriul 

„preț” este următoarea: 

(Pm / Po) * numărul maxim de puncte de atribuit 

Pm prețul ofertei cu prețul cel mai mic 
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Po prețul ofertei în curs de evaluare 

 

Criterii de calitate 

 

Ponderea acordată diferitelor criterii de calitate este după cum urmează: 

 

- Criteriul de calitate 2: maximum 40 de puncte 

- Criteriul de calitate 3: maximum 15 puncte 

- Criteriul de calitate 4: maximum 15 puncte 

 

Calitatea fiecărui proiect propus în cadrul unei anumite licitații este mai întâi notat separat. 

Apoi, scorul de calitate total al unei oferte se calculează prin ponderarea scorului acordat 

pentru fiecare proiect și a numărului de credite propuse de respectivul proiect. 

 

Criteriul de calitate 2 - Localizarea geografică 

-  Se privilegiază ofertele care propun credite de compensare provenind din proiecte 

realizate în grupul țărilor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP), astfel cum 

sunt definite în specificațiile tehnice ale acestei proceduri de ofertare. Prin urmare, 

proiectele din aceste țări primesc numărul maxim de puncte pentru acest criteriu de calitate 

(40 de puncte). 

 

-  Proiectele din alte țări decât țările ACP, și anume țările care fac obiectul politicii europene 

de vecinătate (PEV) și care dispun de planuri naționale de acțiune, proiectele din țări care 

fac obiectul Parteneriatului euromediteraneean (Euromed)/Uniunii pentru Mediterana 

(UpM), proiectele din țări candidate la aderarea la UE sau din statele membre ale UE 

primesc maximum 10 puncte. 

 

Criteriul de calitate - 3 - Calitatea informațiilor privind impactul creditelor achiziționate 

Beneficiile de mediu aferente creditelor achiziționate și proiectului (proiectelor) trebuie să 

fie clar explicate. Se prezintă informații detaliate privind impactul proiectului (proiectelor): 

localizarea geografică exactă a proiectului (regiune, oraș) și impactul proiectului (proiectelor) 

asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (cifre exacte, inclusiv informații privind 

cantitatea exprimată în tone de CO2 echivalent). Materialul de informare ar trebui să 

demonstreze în ce mod și în ce măsură proiectul (proiectele) conduc(e) la reducerea gazelor 

cu efect de seră corespunzătoare creditelor de carbon achiziționate de către Parlamentul 

European în numele tuturor instituțiilor participante. Se pot atribui maximum 15 puncte 

pentru acest criteriu. 

 

Criteriul de calitate - 4 - Calitatea creditelor raportată la Gold Standard și la indicatorii de 

dezvoltare durabilă 

 

Proiectele din țările în curs de dezvoltare, astfel cum sunt definite în specificațiile tehnice ale 

prezentei cereri de oferte, trebuie să fie proiecte Gold Standard sau Gold Standard CDM. 

 

Proiectele Gold Standard CDM care au un impact pozitiv asupra celui mai mare număr de 

indicatori de dezvoltare durabilă incluși în „pașaportul Gold Standard” primesc numărul 

maxim de puncte pentru acest criteriu de calitate. Numărul de puncte scade proporțional cu 

numărul de indicatori3 asupra cărora proiectele exercită un impact. 

                                                 
3 Calitatea aerului, calitatea și cantitatea apei, starea solului, alți poluanți, biodiversitatea, calitatea locurilor 

de muncă, sursele de venit ale persoanelor sărace, accesul la servicii energetice ecologice și la prețuri 
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Se pot atribui maximum 15 puncte pentru acest criteriu. Un proiect care nu deține Gold 

Standard (CDM) poate primi maximum 5 puncte pentru acest criteriu de calitate. 

 

Scorul total de calitate al unei oferte se calculează după cum urmează: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : scorul de calitate total al unei oferte 

Q1 : scorul de calitate al primului proiect propus 

C1: numărul de credite de compensare oferite care provin din primul proiect, după cum este 

indicat în anexa I.B. („Borderoul de prețuri”) 

 

Ulterior, se aplică următoarea formulă pentru a se calcula raportul preț-calitate: 

numărul de puncte obținute pentru criteriul „preț” [(Pm/Po) * numărul maxim de puncte de 

atribuit] se adună cu numărul de puncte obținute în urma evaluării criteriilor de calitate.  

 

Pe primul loc se clasează oferta care a obținut cel mai mare număr de puncte. 

                                                 
accesibile, capacitatea umană și instituțională, nivelul ocupării forței de muncă și generarea de venituri, 

balanța de plăți și investițiile, transferul de tehnologii și independența tehnologică. 


