Czym jest e-Certis?
e-Certis to przewodnik po różnego rodzaju dokumentach i zaświadczeniach, jakie wymagane są od
firm biorących udział w przetargach o zamówienia publiczne we wszystkich krajach UE.
Pomaga on:


przedsiębiorstwom w zorientowaniu się, jakich dokumentów i zaświadczeń potrzebują, by
móc złożyć ofertę przetargową w dowolnym kraju w Europie,



instytucjom zamawiającym w poszczególnych krajach Europy w określeniu, jakich
dokumentów muszą wymagać od oferentów – lub jakie dokumenty mogą uznawać.

Dostępne języki
e-Certis dostępny jest w 23 językach urzędowych UE.
e-Certis
Jakiego rodzaju dokumenty i zaświadczenia?
Od oferentów ubiegających się o zamówienia publiczne w innych europejskich krajach mogą być
wymagane dokumenty poświadczające ich zdolność do wykonania zamówienia – (art. 45 dyrektywy
2004/18/WE) – na przykład dowody na to, że:


nie zostali oni skazani za dopuszczenie się przestępstwa lub poważnego uchybienia
związanego z działalnością zawodową,



wypełniają swoje zobowiązania prawne i finansowe,



dysponują odpowiednimi środkami technicznymi, by wykonać zamówienie itd.

Z reguły w celu potwierdzenia, iż spełnia się te kryteria, należy przedstawić oficjalne zaświadczenia
wydawane przez władze krajowe lub oświadczenie przedstawiciela oferenta, poświadczone
urzędowo w jeden z możliwych sposobów (np. notarialnie bądź przez sędziego). W zależności od
kraju zaświadczenia te mogą przybierać różne formy, mogą być wydawane przez różne organy i w
różnych językach.
W czym może Państwu pomóc e-Certis?
e-Certis uruchomiono, by pomógł Państwu:


zrozumieć, jakie informacje są wymagane lub przedstawiane,



określić wzajemnie uznawalne odpowiedniki.

Odnalezienie tych informacji – za pomocą kryteriów wyszukiwania, w tym słów kluczowych w języku,
w którym sporządzony jest dany dokument – nie jest skomplikowane.
e-Certis może przydać się:

1. firmom, które po raz pierwszy składają oferty przetargowe i nie znają jeszcze procedur
przetargowych (nawet jeśli składają ofertę instytucji zamawiającej w swoim własnym kraju).
e-CERTIS udostępnia przystępny system referencyjny opisujący rodzaje dokumentów, jakie z
reguły należy przedłożyć, oraz ich treść,
2. w przypadku składania ofert w innym kraju UE – wymagane mogą być zaświadczenia, które
nie mają dokładnych odpowiedników w Państwa kraju, lub informacje, które są wprawdzie
typowe, ale mają być przedstawione w innej formie,
3. instytucjom zamawiającym – należy upewnić się, że gromadzone dokumenty, pochodzące
być może z kilku różnych krajów, spełniają wymogi określone w specyfikacji przetargowej w
odniesieniu do ich treści oraz organu, który je wystawił.

Jak korzystać z e-Certis?
Informacje na temat najpowszechniejszych w poszczególnych krajach dokumentów zgromadzone
zostały w rubrykach zbiorczych, odpowiadających rodzajom dokumentów poświadczających, jakie
określono w unijnych dyrektywach w sprawie zamówień publicznych (dokumenty identyfikacyjne
oferenta, zaświadczenie o wypłacalności i stanie finansowym itd.).
W każdej rubryce dane dotyczące poszczególnych krajów podzielono na standardowe obszary.
Dzięki nim można łatwo odnaleźć szczegółowe informacje na temat zaświadczeń wydawanych w
poszczególnych krajach, poświadczających zgodność z różnymi wymogami.
System ten umożliwia zestawienie odpowiadających sobie dokumentów z różnych krajów. Jego
ujednolicona struktura pozwala na dogłębną analizę różnych rodzajów dokumentów. Dzięki
wyszukiwaniu przez słowa kluczowe, logicznemu podziałowi na obszary tematyczne oraz możliwości
porównywania danych każdy poszukujący informacji na temat procedur udzielania zamówień
publicznych może się zapoznać z rodzajami wymaganych dokumentów oraz ocenić ich treść.

Na ile wiążące są wyniki wyszukiwania w e-Certis?
e-Certis służy jako źródło informacji. Pozwala lepiej zrozumieć, jakie dokumenty są wymagane i
akceptowane w poszczególnych krajach, a także – co dokładnie zawierają.
To, że e-Certis uznaje dwa dokumenty z różnych krajów za ekwiwalenty, nie jest prawnie wiążące.

Kto aktualizuje e-Certis?
e-CERTIS to wspólna inicjatywa – Komisja udostępnia system i nim zarządza, natomiast odpowiednie
zespoły krajowe pilnują, by publikowane informacje były wyczerpujące, dokładne i aktualne.
Jak mogę zalogować się do e-Certis?

e-Certis dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=pl.

Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres: markt-e-certis@ec.europa.eu

