Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc
de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Nr contract: POCU/626/6/13/132975
Titlul proiectului: ”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”
Cod SMIS: 132975

Nr. 49/06.01.2021
Aprob,
Iulian - Vasile Popescu
Reprezentant legal

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA ACHIZITIEI DE SERVICII LEASING OPERATIONAL
”MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”
Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul social în Targu Jiu, Calea Severinului
nr 195, judetul Gorj si punct de lucru in București, Splaiul Unirii, nr.76, corpul A, etaj 9, email:
office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10, cod unic înregistrare RO
16819215, în baza contractului de finanțare POCU/633/6/14/132975, ”MISS – Măsuri Integrate de
Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 - finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii de leasing operațional
pentru 1 autoturism
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de leasing operațional pentru 1 autoturism
necesar pentru deplasarea experților Liderului de parteneriat pentru identificarea, recrutarea, inscrierea
si monitorizarea grupului tinta precum si in alte deplasări necesare implementării activităților proiectului.
Serviciile de leasing operațional constau in transmiterea de către Ofertant către achizitor a dreptului de
utilizare a a autoturism, conform cerintelor descrise in specificațiile tehnice obligatorii, cu respectarea
prevederilor contractului de leasing operațional. Transmiterea folosinței bunului se face pe perioada
determinata de 19 luni, dar nu mai târziu de 31.08.2022, in schimbul plății unei rate lunare fixe care
acoperă toate costurile de funcționare ale acestora, cat si alte servicii suplimentare (Asigurări, Taxe si
Impozite, Mentenanța, Reparații si Costuri administrative).
Cod CPV: 34110000-1 Autoturisme
Tipul contractului: servicii
Valoare estimata: 95.000,00 LEI fără TVA pentru o durata estimata de 19 luni

Durata contractului de achiziție: până la data de 31.08.2022 În cazul în care se va prelungi durata
activitatii din cadrul contractului de finanțare, se va putea prelungi și perioada de derulare a contractului.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Achizitie directa conform prevederilor Legii
98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Modalităţi de atribuire:
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă îndeplinește cerințele minime prevăzute în Invitația de
participare și propune cel mai scăzut preț.
Conditii contract:
Se va incheia un contract de servicii, cu un singur operator economic. Nu se vor face plati in avans.
Plata se va face în termen de maxim 35 zile calendaristice de la înregistrarea facturii la Autoritatea
Contractantă. Factura se emite pe baza raportului de activitate si a procesului verbal de receptie a
serviciilor.
Condiții participare:
1. Ofertantul va prezenta certificate sau documente relevante care sa dovedească forma de
înregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (Certificat Constatator emis
de ONRC valabil la data depunerii ofertei)
2. Formularul 1 – Fisa de informații generale
3. Formularul 2 – Formular de oferta, inclusiv Anexa – Centralizator oferta
4. Formularul 3 - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.
98/2016
5. Formularul 4 Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016
6. Formularul 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016
7. Propunerea tehnica
Achiziția directă nefiind o procedura de atribuire nu se desfășoară o ședință publică de deschidere a
ofertelor și nici nu se vor solicita completări ale documentelor lipsa. Ofertele care nu conțin toate
documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.
Valabilitate oferta:
Oferta va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere
al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Solicitări clarificări
Solicitările de clarificări vor fi transmise Achizitorului la punctul de lucru din București, Splaiul Unirii,
nr.76, Cladirea River Plaza, corpul A, etaj 9, de luni până vineri între orele 10-17 sau la adresa de email office@soft-tehnica.com cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data limită de trimitere a ofertelor.

Informații privind transmiterea ofertelor:

Ofertele se vor depune la punctul de lucru al achizitorului București, Splaiul Unirii, nr. 76, Cladirea River
Plaza, corpul A, etaj 9 sau prin email pe adresa: office@soft-tehnica.com
Data limită de trimitere a ofertei este 14.01.2021 ora 12.00
Informații suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depună oferta pana la termenul indicat in Invitatia de participare,
in plic la punctul de lucru al beneficiarului din București, Splaiul Unirii, nr.76, Cladirea River
Plaza, corpul A, etaj 9 sau prin email pe adresa: office@soft-tehnica.com
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea financiară conform model anexat si
toate documentele solicitate in Invitatia de participare, semnate de reprezentantul
legal/imputernicitul ofertantului.
3. Persoana contact informații suplimentare: Lidia Ene, manager de proiect.
4. NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
5. NU se accepta oferte întârziate.
6. NU se accepta oferte parțiale.
CRITERII DE CALIFICARE
Criteriu

Document solicitat

Ofertantul trebuie să
demonstreze
capacitatea de
exercitare a activității
profesionale

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului – în
fotocopie, certificată pe proprie răspundere, de către reprezentantul legal
al entităţii, cu menţiunea „conform cu originalul.
Se solicită ca ofertantul să aibă incluse între domeniile de activitate
serviciile ce fac din obiectul achiziției.
Persoanele juridice/fizice străine vor demonstra îndeplinirea criteriilor cu
înscrisuri eliberate de autorităţile competente din ţara de origine, însoţite
de traducerea autorizată în limba română.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale
la data limita de depunere a Ofertelor.

Ofertantul nu se află în
conflict de interese

Pe parcursul aplicarii acestei proceduri de achizitie, beneficiarul privat are
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura
sa determine aparitia unui conflict de interese şi anume a situaţiei în care
există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi Ofertanţii
acestuia, inclusiv subcontractantii acestora, între membrii comisiei de
evaluare şi Ofertanţi, inclusiv subcontractantii acestora sau în care
Ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni sau parti sociale
în cadrul a doi sau mai multi Operatori economici participanti la aceasta
Procedura competitiva deschisa.
Pentru scopul luarii masurilor necesare pentru a evita situatiile de natura
sa determine aparitia unui conflict de interese, SOFTTEHNICA SRL face

Criteriu

Document solicitat
public structura actionariatului sau, precum si persoanele implicate in
proiectul ” MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”,
in cadrul caruia este atribuit acest Contract:
Nume și prenume
Popescu Iulian – Vasile
Popescu Alin – Mihai
Florian Bucă
Lidia Ene
Andrei Dobrota
Vlad Condurachi

Calitatea deținută
Administrator
Asociat
CEO
Manager proiect
Expert
Identificare,
recrutare,
inscriere si monitorizare grup tinta
Expert
Identificare,
recrutare,
inscriere si monitorizare grup tinta

In acest sens, Ofertantul are obligatia de a depune Declaraţia privind
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 Formularul nr. 3
Respectarea
prevederilor art. 164
din Legea 98/2016

Ofertantul are obligatia de a depune Declaraţia privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 - Formularul nr. 4

Respectarea
prevederilor art. 165 și
167 din Legea 98/2016

Ofertantul are obligatia de a depune Declaraţia privind neîncadrarea în
situaţiile prevăzute la art. 165, 166 și 167 din Legea 98/2016 - Formularul
nr. 5

SPECIFICATII TEHNICE
PREVEDERI GENERALE
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică..
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice, va fi luată
în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerințelor minimale solicitate. Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
NOTA: specificațiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificațiile tehnice care indica o
anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de
invenție, o licența de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs
si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

DESCRIEREA PROIECTULUI
Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării la nivel multi-regional a
proiectului ” MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” finantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Contract de finantare
POCU/633/6/14/132975

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea nivelului de competenta si a gradului de
angajabilitate a studentilor, in special in sectoarele economice cu potential competitiv, prin crearea si
consolidarea parteneriatelor cu sectorul privat precum si prin participarea studentilor la stagii de
practica şi la activitati integrare de adaptare la piata muncii.

Obiectivele specifice
Obiectiv specific 1:
Incheierea si consolidarea parteneriatelor cu mediul privat, realizate in cadrul activitatii A4 contribuie la
crearea cadrului general desfasurarii programelor de invatare la locul de munca si facilitarea gasirii
unor locuri de munca de catre studenti.
Obiectiv specific 2:
Includerea in cadrul proiectului a unor targuri de locuri de munca, cu ocazia premierii celor mai buni
studenti, are rolul facilitarii gasirii locurilor de munca de catre studenti - activitatea A5.
Obiectiv specific 3:

Prin desfasurarea stagiilor de practica in cadrul activitatii A5, cu accent pe domeniile competitive,
studentii vor fi mai bine pregatiti, detinand atat cunostinte teoretice, cat si abilitati practice, de care vor
avea nevoie in cadrul locurilor de munca.
Obiectiv specific 4:
Derularea programelor de consiliere si orientare profesionala in cadrul activitatii A6 vor contribui la
facilitarea gasirii locurilor de munca de catre studenti, ajutandu-i sa ia cele mai bune decizii pentru
dezvoltarea carierei.
Obiectiv specific 5:
In cadrul activitatii A8 studentii participanti vor dobandi competente antreprenoriale, prin intermediul
intreprinderilor simulate.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de leasing operațional pentru 1 autoturism necesar
pentru deplasarea experților Liderului de parteneriat pentru identificarea, recrutarea, inscrierea si
monitorizarea grupului tinta precum si in alte deplasări necesare implementării activităților proiectului.
Serviciile de leasing operațional constau in transmiterea de către Ofertant către achizitor a dreptului de
utilizare a a autoturism, conform cerintelor descrise in specificațiile tehnice obligatorii, cu respectarea
prevederilor contractului de leasing operațional. Transmiterea folosinței bunului se face pe perioada
determinata de 19 luni, dar nu mai târziu de 31.08.2022, in schimbul plății unei rate lunare fixe care
acoperă toate costurile de funcționare ale acestora, cat si alte servicii suplimentare (Asigurări, Taxe si
Impozite, Mentenanța, Reparații si Costuri administrative).

SPECIFICAȚII TEHNICE OBLIGATORII
MOTOR
Capacitate

Min 1900 - max 2000 cm3

Putere motor

Min 145 CP

Combustibil

Motorina

Emisi CO2

Max 135 g/km

Norma de poluare

Euro 6

Consum mediu

Max 5,5 l/100 km
CARACTERISTICI

Dimensiune portbagaj

Min 440 litri

Numar usi

4

Numar locuri

5
DOTARI

Adaptive Cruise Control – ACC asistent pentru mentinerea constanta si adaptarea vitezei de
rulare astfel incat sa se pastreze distanta minima recomandata
Sistem de avertizare in situatii cu risc crescut de coliziune
Asistent pentru mentinerea masinii pe banda de circulatie
Aer conditionat automat (Climatronic), cu reglare automata pe min 2 zone, inclusiv filtru alergen
Asistent parcare cu avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate
Asistent pentru avertizare si franare in cazul in care detecteaza un pieton pe carosabil
Asistent pornire in rampa
Computer de bord – afisare informatii suplimentare min: temperatura uleiului de motor, viteza de
rulare, functiile de lumini si vizibilitate
Sistem de avertizare sonora si luminoasa pentru neprindere centuri de siguranta fata/spate
Sistem electronic de control al masinii (ESC) cu recomandarea treptei de viteza (daca este cazul),
inclusiv ABS, ASR, EDL si sistem de stabilizare a remorcii (minim)
Sistem de monitorizare presiune pneuri
Sistem start-stop si sistem de franare cu recuperarea energiei
Senzor de ploaie pentru activarea automata a stergatoarelor
Frana de stationare electronica
Airbag cortina fata/spate si airbag-uri laterale fata
Airbag frontal pentru sofer si pasager cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager
Sistem audio/video: min 4x20 Watt, min 6 difuzoare, display TFT touch-screen capacitiv, color, cu
diagonala min 16 cm si senzor, tuner FM, functie redare MP3, interfata Bluetooth pentru telefonie
mobila (HFP, AD2P, AVRCP), egalizator cu min 3 frecvente
Sistem date: min 2 interfete USB (inlcusiv iPod/iPhone), min 1 cititor card SD

Activare automata faruri cu lumini de drum permanente
Reglare automata a distantei de iluminare
Iluminare dinamica la virare
Instalatie spalare faruri
Duze instalatie spalare parbriz incalzite
Scaune fata incalzite (minim)
Scaune fata confort, reglabile pe inaltime
Oglinzi exterioare rabatabile electric, cu inclinare oglinda pasager la cuplare marsarier
Jante aliaj usor
Geamuri electrice fata si spate
Cotiera centrala fata (minim)
Inchidere centralizata cu telecomanda
Priza min 12V in consola centrala spate
STARE AUTOTURISM
Autoturismul ofertat trebuie să fie într-o stare bună de funcționare și să aibă o vechime de maxim 3 ani
(conform datei primei înmatriculări).
La data ofertării autoturismul trebuie să aibă maxim 80.000 km rulați, conform afișajului de la bord.
ANVELOPE
Furnizorul va fi responsabil cu asigurare cu pneuri de vara si pneuri de iarna. Vor fi incluse si
operatiunile de montare, demontare si echilibrare
Este exclusa asigurarea cu pneuri “all-season“, exceptand echiparea initiala asigurata de catre
producator

CERINȚE SUPLIMENTARE
Serviciile adiționale vor cuprinde:
❖ RCA - cost fix si garantat pentru întreaga durata contractuala, fără inflationări
❖ CASCO cu fransiza - cost fix si garantat pentru întreaga durata contractuala, fără aplicare grila
bonus-mallus sau inflationări
❖ Mentenanța (revizii, reparații prevăzute si neprevăzute, ITP)
❖ Asistenta rutiera - serviciu nelimitat la nivel național
❖ Taxe (rovigneta, impozit auto, taxa înmatriculare)

LIVRARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE:
Autoturismul pus la dispoziție va fi însoțit de următoarele documente:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

certificatul de înmatriculare în original
carnetul de întreținere şi de garanție al autoturismului
manualul de utilizare şi întreținere al autoturismului
dovada încheiere asigurare auto facultativa tip CASCO
polița de răspundere civilă RCA în original
dovada plății rovignetei

Livrarea se va efectua la sediul Beneficiarului, în prezența reprezentantului desemnat de către achizitor
şi reprezentantul furnizorului, in termen de maxim 5 zile de la data semnării contractului.
Prestatorul are obligația de a efectua toate testele şi probele tehnologice prevăzute de reglementările
în vigoare, precum şi de a instrui reprezentantul desemnat al achizitorului în legătura cu utilizarea
autovehiculului.
Servicii de mentenanță
Furnizorul va asigura oricare dintre serviciile de mentenanță solicitate direct de către Achizitor prin
reprezentanții săi.
Serviciile de mentenanță incluse în rata de leasing operațional cuprind:
❖ revizii obligatorii conform manualului de întreținere al producătorului
❖ orice reparații şi înlocuiri de piese pe toată durata contractului de leasing datorate uzurii
autovehiculului sau recomandată în urma reviziei/inspecției tehnice periodice
❖ orice întreținere neprevăzută pe toată durata contractului
❖ dotarea pe toată perioada contractului cu pachet de siguranță conform codului rutier
(stingător, trusă medicală, triunghi reflectorizant)
Orice amendă sau sancțiune contravențională aplicată ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a
autovehiculului, inclusiv cele aplicate pentru lipsa/ neconformitatea certificatului de înmatriculare, a
inspecțiilor tehnice periodice, a încălcării normelor de poluare, a nerespectării cerințelor de siguranță și
securitate, a neplății taxelor obligatorii pentru circulația în afara localității (rovigneta), a lipsei asigurărilor
obligatorii față de terți sau a oricăror situații în care se aplică o amendă sau o sancțiune contravențională
ca urmare a faptului că furnizorul nu și-a îndeplinit sau a îndeplinit defectuos o obligație contractuală
vor fi suportate în întregime de furnizor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
Oferta tehnică va conține:
❖ detaliile tehnice - Prezentarea detaliata a caracteristicilor tehnice ale autoturismului astfel încât
sa fie demonstrata corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice solicitate in
caietul de sarcini precum și prezentarea serviciilor de leasing operațional oferite si a
condițiilor de prestare
❖ termene de livrare;
❖ alte informații considerate relevante;
Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de minim 60 zile de la ofertare.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate
cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de
achiziție publică.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele elemente prezentate pentru autoturism:
❖
❖
❖
❖

Tip autoturism;
Rata lunara de leasing (pentru 19 luni) exprimata in lei fără TVA;
Valoarea totala a ratelor de leasing, fără TVA;
Valoare TVA.

Propunerea financiară se va exprima in lei.
Propunerea financiara va fi însoțită si de un Plan/Grafic de Rate.
Oferta de preț trebuie să acopere toate costurile aferente furnizării produsului, necesare pentru
îndeplinirea contractului, așa cum este descris in prezentele specificații.
Limita minima de kilometraj care trebuie bugetată pentru autoturism este de 30.000 km/an.

Manager proiect,

Lidia Ene

Formularul 1
Ofertant
.....................................
FISA DE INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului social:
Telefon:
E-mail:
Cont bancar
5.
Cod unic de inregistrare:
6.
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN
corespondent obiectului prezentei proceduri de achizitie)
7.
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul

Valoare
LEI

2017
2018
2019

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul 2
OFERTANTUL
__________________
FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)
cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestăm
serviciile ............................. (obiectul achiziţiei ) pentru suma de ________________________ lei,
(suma în litere si în cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea
serviciilor conform cerințelor caietului de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)
(ziua/luna/anul)
si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formularul 2 - anexa

CENTRALIZATOR DE PREŢURI SERVICII
..........................................................
(denumirea/numele ofertant)

Nr.
crt.

1

Activitate

Unitate de
măsură

Cantitate

Servicii leasing
operațional 1
autoturism

lună

19

Pret unitar lei,
fara TVA

Total oferta, lei fara TVA

Data completării _____/_____/_____
Operator economic ...............................................................................,
(stampila,semnatura autorizată)

Pret total, lei, fara
TVA

Formularul 3
Operator economic
____________________
(denumirea/numele)
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016
Titlul contractului: MISS – Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975
Subsemnatul
..............................,
reprezentant
legal
al
..............................................
(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, respectiv Ofertantul
............................................................... nu se află în situațiile de natură să determine apariția
conflictului de interese.
Situațiile de natură să determine apariția conflictului de interese, în sensul art. 60 din Legea nr. 98/2016,
sunt următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă
situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusive ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente
unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi confer deţinătorului cel
puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusive
ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează
documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă
bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt: IulianVasile Popescu, Alin-Mihai Popescu, Florian Bucă, Lidia Ene, Andrei Dobrota, Vlad Condurachi.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractanta dacă vor interveni modificări în
prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție
publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție
publică.
Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 292 “Falsul in Declarații” din Codul Penal
referitor la “Declararea necorespunzatoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei
alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru
producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Data completării ......................

Operator economic
_________________

Numele reprezentantului legal
_____________________

Semnătură autorizată
_____________________

Formularul 4
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul
___________________________________________,
reprezentant
legal
al
_________________________________________, (denumirea/ numele și sediul /adresa operatorului
economic) în calitate de ofertant la procedura de achizitie pentru atribuirea contractului Servicii de
leasing operațional pentru 1 autoturism in cadrul proiectului ” MISS – Măsuri Integrate de
Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia
dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale
a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere

sau de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul
acesteia nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic
_________________

Numele reprezentantului legal
_____________________

Semnătură autorizată
_____________________

Formularul 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 ȘI 167 DIN LEGEA 98/2016
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant legal al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate ofertant la procedura de procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de
Servicii de leasing operațional pentru 1 autoturism in cadrul proiectului ” MISS – Măsuri
Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)” cod SMIS 132975 Cod 34110000-1 Autoturisme la data
de ............... organizată de SOFTTEHNICA S.R.L , declar pe proprie răspundere că:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2)
din Legea 98/2016.
2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016, respectiv:
nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul
sau în legătură cu procedura în cauză;
nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză
nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenţei;
nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata
de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
nu ne facem vinovați de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm
documentele justificative solicitate;
nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să
obţinem informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire, nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă
asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către
respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic
_________________

Numele reprezentantului legal
_____________________

Semnătură autorizată
_____________________

