lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Autoritate contractantă: Comuna Rodna, Bistrița-Năsăud
Nr. 8468/26.11.2018
ANUNȚ- INVITAȚIE DE PARTICIPARE
-Achiziție directăU.A.T. Comuna Rodna, cu sediul în com. Rodna, str. Principală nr. 756, jud. Bistrița- Năsăud,
vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă: SERVICII DE DEZVOLTARE
SOFTWARE- Sistem informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor Centrului
Comunitar de Servicii Sociale Integrate(CCSSI)

Cod CPV 72212517-6- Servicii de dezvoltare de software IT-

I. SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI:
Achizitia de servicii de dezvoltare de software este necesară pentru implementarea activității
A.4.1. -Operaționalizarea și asigurarea funcționării Centrului Comunitar de Servicii Sociale,
precum și pentru asigurarea suportului informațional în cadrul proiectului - activitatea A.2.1. Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, desfășurate de Comuna Rodna în calitate de
solicitant și Beneficiar în cadrul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate
solidară”.
Obiectivul general al proiectului este „Dezvoltarea comunitara și cresterea calitatii vietii Comunei
Rodna prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv
educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare
privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii”.
Proiectul este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 prin Contractul POCU/138/4.1/115056.
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II. MODALITATEA DE ACHIZIȚIE:
Achiziție directă. În cazul în care condițiile minime de ofertare conform caietului de sarcini
anexat nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
Criteriul de atribuire: cel mai mic preț conform pct.10 Criteriu de evaluare din Caietul de
sarcini.
Valoarea estimată a achiziției: 50.000 lei fără TVA.
Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Perioada derulării contractului: 28 de luni de la data semnării contractului.

III. CERINȚE MINIME DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR
Având în vedere complexitatea proiectului în care Beneficiarul este implicat și durata de
implementare a acestuia, pe parcursul căreia Prestatorul serviciilor care fac obiectul procedurii
de achiziție va trebui să asigure continuitatea serviciilor și rezolvarea eventualelor dificultăți
legate de îndeplinirea contractului, se impun următoarele criterii de calificare și selecție a
operatorilor participanți la procedură:
III.1. Cerințe privind situația personală a ofertanților
Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se regăsească în
situațiile prevăzute de art.164,art.165 și art.167 din Legea nr. 98/2016.
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice- -Fomularul 5- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice -Fomularul 6
- Declarație privind evitarea conflictului de interese -Fomularul 7
III.2. Cerințe privind capacitatea de exercitare a activității profesionale
Operatorii economici care participă la depunerea unei oferte trebuie să dovedească o formă de
înregisrtare în condițiile legii din țara sa de rezidență, respectiv că este legal constituit, că nu se
află în niciuna dintre situațiile de anularea constituiri și că are capacitatea profesională de a
realiza activitățile care fac obiectul contractului și care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
Pentru persoanele juridice române: se solicită Certificat constatator emis de Ministerul
Justiției/Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că ofertantul are activitatea care
corespunde obiectului procedurii de achiziție autorizată în condițiile legii.
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Pentru persoanele fizice române/străine: se solicită documente edificatoare care să dovedească o
formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislația din țara de
rezidență a operatorului economic. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta
documentele însoțite de traducerea autorizată și legalizată a acestora în limba română.
III.3. Cerințe privind capacitatea tehnică și profesională
a.Experiență similară a Prestatorului:
Se solicită ca prestatorul să mai fi oferit în ultimii 3 ani servicii similare( dezvoltare de software
IT).
Operatorii economici care participă la depunerea unei oferte vor anexa o Listă a contractelor
similare în ultimii 3 ani.
b.Experiența managerului de contract:
Se solicită ca managerul de contract propus de operatorul economic care participă la depunerea
unei oferte să aibe:
-studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul IT( Facultatea de Automatică,
Informatică sau echivalent/similar)
-experiență profesională generală de cel puțin 5 ani;
-experiență profesională specifică în calitate de manager proiect informatic de minim 2 ani, în
care să fi desfășurat activitate de concepție, proiectare, elaborare și testare de sisteme
informatice,programe de calculator, metode de asigurare a integritatii si securitatii datelor, sau
echivalent.

IV.ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTEI
Oferta va fi însoțită de Scrisoare de înaintare și va conține Propunerea tehnică și Propunerea
financiară. Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA.
Ofertele vor cuprinde:
-Fomularul 5- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
-Fomularul 6- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice
-Fomularul 7- Declarație privind evitarea conflictului de interese
-Lista contractelor similare în ultimii 3 ani
-CV-ul persoanei propusă ca manager contract
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IV.1. Propunerea tehnică:
Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcție de solicitările( specificațiile tehnice) din
Caietul de sarcini. Propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol, al tuturor
specificațiilor conținute în caietul de sarcini prin care ofertantul va demonstra corespondența
propunerii tehnice cu specificațiile respective.
Notă:
Toate cerințele privind specificațiile tehnice sunt considerate minimale și obligatorii. În
cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele minime din caietul de sarcini, ofertele vor
fi respinse.
IV.2. Propunerea financiară
Formularul 2- Formular de ofertă
Formular 3- Propunere financiară detaliată
Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza prețul în lei, atât cu TVA cât și fără TVA.
În pretul ofertei se cuprind toate cheltuielile aferente tuturor produselor/serviciilor, inclusiv
transportul la beneficiar. Valoarea ofertei se va face pe intreg pachetul. Nu se admit oferte
parțiale.
Factura și plata contractului vor fi făcute în lei. Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct
de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.
Notă: Neprezentarea propunerii tehnice și/ sau financiare de către ofertanți conduce la
respingerea ofertei.

IV.3. Modul de prezentare:
Oferta se depune direct sau se transmite prin curier/poștă, la sediul Primăriei Rodna, str.
Principală nr. 756, jud. Bistrița-Năsăud.
Persoana de contact: Szenftleben
primariarodna@yahoo.com

Carol

-

Cristian,

telefon:

0263377537

e-mail:

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR: 05.12.2018, ora 16.00.
Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora stabilite în
acest sens vor fi respinse.
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Oferta are caracter ferm și obligatoriu pe toată durata contractului.
 Limba de redactare a ofertei: limba română. Ofertantul trebuie să prezinte un singur
exemplar al ofertei, în original.
 Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, va fi numerotat și semnat
pe fiecare pagină de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită să angajeze
ofertantul în contract. Se va anexa la ofertă un opis al documentelor prezentate. Plicul
trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea la
cerere a ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarată întârziată.
 Oferta se va depune în plic sigilat și ștampilat pe care se va menționa: Ofertă pentru
ACHIZITIE SERVICII DE DEZVOLTARE SOFTWARE – Proiect Rodna. A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA 05.12.2018, ora 16.00.
 Nu se acceptă oferte alternative.
V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contractul va fi atribuit ofertantului calificat a cărui ofertă îndeplinește cerințele tehnice
prevăzute în caietul de sarcini la prețul cel mai scăzut.
Ofertele primite sunt considerate acceptabile dacă sunt depuse până la data și ora limită
menționată în invitație.
Ofertele sunt considerate conforme și acceptabile dacă corespund din punct de vedere al valorii
și îndeplinesc toate cerințele din documentația de atribuire. La analiza ofertelor se va ține cont
de toate cerințele menționate. Neîndeplinirea unui criteriu/cerință minimă din documentație
conduce la respingerea ofertei. Oferta care nu conține toate informațiile și documentele necesare
sau nu se încadrează în condițiile prevăzute în caietul de sarcini va fi respinsă ca neconformă.
VI.COMUNICAREA REZULTATULUI
ln termen de 3 zile de la intocmirea Raportului procedurii de atribuire, Achizitorul va comunica
ofertantilor rezultatul proceduni.
Dupa semnarea contractului de achizitie cu ofertantul castigator, in termen de max. 5 zile
calendaristice de la semnarea contractului, se va publica pe pagina www.e-licitatie.ro anuntul de
atribuire ce va contine informatii despre castigatorul procedurii si valoarea contractului de
achizitie.
VII.CONDIȚII CONTRACT
Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de dezvoltare software:Sistem informatic
unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor Centrului Comunitar de Servicii Sociale
Integrate și asigurarea serviciilor de mentenanţă şi suport tehnic pe toată durata derulării
contractului, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi,

5

Prestatorul are obligaţia să constituie în favoarea Achizitorului o garanţie de bună execuţie, în
valoare de 5% din valoarea contractului în oricare din modalitățile prevazute la art. 40 alin (1) din
HG 395/2016.
VII. PLĂȚI
Plata serviciilor se va efectua în maxim 30 de zile de la data recepției serviciilor, pe baza facturii
emise de furnizor, însoțită de procesul verbal de acceptanță semnat de ambele părți.
Dacă factura sau documentele care o însoțesc nu sunt întocmite corespunzător, termenul de plată
se suspendă până al îndeplinirea condițiilor de formă și de fond ale facturii și/ sau ale
documentelor suport. Plata va fi efectuată într-o singură tranșă, numai în lei, prin ordin de plată
în contul Furnizorului.
VIII. CLARIFICĂRI

Ofertantii pot solicita informatii si clarificari pana cu 3 zile calendaristice inainte de teremenul
limita de depunere al ofertelor. Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de
clarificari catre ofertanti este de 2 zile calendaristice. Raspunsurile vor fi publicate pe pagina
web www.comunarodna.ro.
IX.CĂI DE ATAC
În situatia în care un operator economic este nemulțumit de modul în care s-a desfășurat
procedura de achiziție directă, acesta se poate adresa instanțelor de judecată competente pentru
soluționarea cauzei.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nu are competențe privind soluționarea
contestațiilor în cadrul prezentei proceduri.
IX. ALTE INFORMAȚII
Ofertanții au obligația de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum
si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea
confidentialitatii in sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si
comunicațiilor electronice), transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor
electronice, cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, ofertanții, prin depunerea
ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si
asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucrării atât in
aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele de evaluare/contractare/
implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate
anterior.
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Anexe: Caietul de sarcini
FORMULARELE OFERTEI:
Formularul 1 – Scrisoare de înaintare
Formularul 2 – Formular de ofertă
Formularul 3 – Propunerea financiară detaliată
Formularul 5 – Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, din Legea nr. 98
/ 2016 privind achiziţiile publice
Formularul 6 – Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98 / 2016
privind achiziţiile publice
Formularul 7 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese
Model contract prestări servicii

Întocmit,
Responsabil procedură achiziție,

Aprobat,
Primar, Grapini Valentin Iosif

Szenftleben Carol – Cristian
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lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Autoritatea contractantă: Comuna Rodna, jud. Bistrița- Năsăud
Aprobat,
Primar,
Valentin Iosif Grapini

Nr. 7897/25.10.2018
CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE SERVICII DE DEZVOLTARE SOFTWARE:
SISTEM INFORMATIC UNIC DE ÎNREGISTRARE ȘI EVIDENȚĂ A BENEFICIARILOR CENTRULUI
COMUNITAR DE SERVICII SOCIALE INTEGRATE(CCSSI)

Cod CPV 72212517-6- Servicii de dezvoltare de software ITSursa de finantare: bugetul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate
solidară”, contract: POCU/138/4.1/115056
1. INFORMATII GENERALE
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului și constituie ansamblul cerintelor minime și obligatorii pe baza carora operatorii
economici iși vor elabora oferta.
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Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime. În
acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata
in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.
1.2 Date generale despre autoritatea contractantă
Cu o atestare istorică încă din 1235 ca veche așezare minieră, comuna Rodna este o localitate
situată la poalele Munţilor Rodnei și cea mai întinsă dintre localităţile arealului minier Rodna.
Odata cu încetarea exploatărilor miniere, populația ocupată a comunei Rodna, în marea lor
majoritate mineri, a suferit un fenomen de excluziune socială care a condus la o scădere drastică
a nivelului de trai în comunitate.
În prezent, comuna Rodna este implicată în mai multe proiecte finanțate fie din bugetul local sau
bugetul general fie din fonduri nerambursabile, al căror scop este creșterea calității vietii
locuitorilor comunei Rodna pe baza unei creșteri economice sustenabile prin valorificarea
resurselor umane și naturale de care dispune comunitatea.
Proiectele derulate în prezent de către comuna Rodna prin structurile sale administrative( Primar
și Consiliul Local) în domeniile: infrastructură, rețele de utilități, educație, social și economic,
consolidează strategia de dezvoltare durabilă a localității, astfel încât pe termen mediu și lung,
calitatea vieții locuitorilor acesteia să crească considerabil.
În cadrul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”, comuna Rodna are
calitatea de solicitant și beneficiar al acestuia.
1.3. Sursa de finantare a proiectului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
1.4. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunitara și cresterea calitatii vietii comunei
Rodna prin asigurarea unei interventii sociale integrale in domenii sociale relevate, respectiv
educatie, ocupare, servicii sociale si socio-medicale, locuire și favorizarea accesului la informare
privin drepturile sociale si cetatenesti a membrilor comunitatii. Pentru atingerea acestui obiectiv
generos, proiectul asigura interventii concentrate si complementare pentru cele 600 de persoane
apartinand grupului tinta.
Scopul proiectului este acela de a contribui la scoaterea din starea de saracie si excluziune
sociala a unor grupuri marginalizate fragile si care pot fi persoane active social ce pot contribui la
bunastarea comunitatii de unde provin, trecand de la etapa de persoana asistata social la
persoana activa in societate. Atingerea obiectivului general prin interactiunile interventiilor avute
in vedere sunt gandite de o maniera care sa asigure efecte pe termen lung, efecte sociale prin
scoaterea din starea de marginalizare a unui numar de 600 persoane si efecte economice prin
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integrarea pe piata muncii a unui numar de 160 persoane care initial isi asigurau veniturile doar
din prestatii sociale sau munci ocazionale prestate in comunitate.

1.5.

Obiectivul specific la care contribuie achiziția serviciilor

Prin functionarea acestui sistem se asigura existenta unei baze unice de management a
informatiei privind activitatea sociala din comunitatea marginalizata selectata. Acest sistem va
reuni informatii cu privire la starea sociala (nivelul educational, de ocupare, venituri,
angajabilitate, formare, locuire, etc.), informatii complete despre toate cele 600 de persoane
apartinand GT. Sistemul va putea sa permita identificarea eficienta a nevoilor sociale, masurilor
luate, interventiilor, etc. ale GT facilitand astfel deciziile in ceea ce priveste evolutia cazului
social, resursele utilizate, solutiile adoptate.
Totodată, sistemul informatic unic contribuie la susținerea măsurilor de sprijin pentru găsirea
unui loc de munca acordate în cadrul JobClubului, asigurând suportul informațional prin crearea
unei baze de date privind angajatorii locali și a locurilor de muncă disponibile.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Scopul achiziției se subscrie activității A.4.1. -Operaționalizarea și asigurarea funcționării
Centrului Comunitar de Servicii Integrate având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării și furnizării
de servicii sociale integrate adresate grupului țintă și totodată asigură suportul necesar
activității A.2.1. -Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.
Rezultatul scontat vine să sprijine comunitatea pentru reducerea decalajelor structurale față de
alte comunități prin crearea unui sistem integrat și informatizat de servicii adresate cetățenilor
aflați în situație de sărăcie și excluziune socială. Prin CCSSI locuitorii comunității pot avea acces
la un pachet important de servicii ce le sunt adresate și în aceeași măsură sprijină autoritatea
locală în îndeplinirea responsabilităților ce îi revin în domeniul incluziunii sociale.
Obiectul contractului îl reprezinta achizitia de servicii de dezvoltare a unui software- SISTEM
INFORMATIC unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor CCSSI(Centrul Comunitar de
Servicii Sociale Integrate) pentru gestionarea nevoilor sociale, a măsurilor/intervențiilor și
suportul decizional al acestora, în conformitate cu clauzele contractului de finanțare.

3. SERVICIILE SOLICITATE. CERINȚE(SPECIFICAȚII) TEHNICE:
Sistemul informatic unic trebuie să îndeplinească
funcționale:

următoarele cerințe( specificații)

a)să asigure înregistrarea și luarea în evidență a beneficiarilor CCSSI, respectiv a membrilor
comunității , centralizarea și prelucrarea informațiilor și a deciziilor, pentru:
- realizarea unui diagnostic social de către echipa pluridisciplinară de intervenție;
- elaborarea planului individual de intervenție, care va include atât rezultatele consilierii și
orientării școlare, cât și traseul profesional pentru persoanele apte de muncă;

10

- realizarea dosarului unic al beneficiarilor;
- extragerea de rapoarte și statistici importante pentru asigurarea dezvoltării ulterioare a
sistemului comunitar de servicii sociale.
b) să asigure gestionarea eficientă a nevoilor sociale, a măsurilor luate, a intervențiilor, ale GT
facilitând astfel deciziile în ceea ce privește evoluția cazului social, resursele utilizate, soluțiile
adoptate.
c) să respecte metodologia unică de înregistrare ce include fișele de luare în evidență și
chestionare de includere,
d) să asigure evidența și configurarea traseelor individuale ale GT: etapele de evaluare inițială și
complexă, conform metodologiilor din proiect.
e) să creeze o bază de date electronică cu informații privind angajatorii locali și locurile de
muncă disponibile, precum și o secțiune în care sunt disponibile informații despre persoanele
din grupul țintă ce se află în căutarea unui loc de muncă, inclusiv CV-ul lor scriptic și CV-ul
electronic prin care candidatul se prezintă pe el și abilitatile lui. Informatiile cu privire la CV
(scriptic și electronic) sunt parte integranta din dosarul beneficiarului și vor fi incluse în baza
de date creată la nivelul CCSSI.
Cerințe generale:














să fie web-based;
Sistemul informatic trebuie să cuprindă cel puțin trei module de bază:
1. Modul de introducere-validare date
2. Modul de raportare
3. Modul de administrare/configurare sitem
să permita extensibilitate către noi functionalități datorate schimbărilor legislative și/ sau
cerințelor proiectului;
pentru a se asigura confidenţialitatea, securitatea informaţiilor şi monitorizarea accesului
la date, sistemul informatic va fi prevăzut cu un sistem de utilizatori şi parole,
administraţi de către un administrator al sistemului, cu respectarea drepturilor prevăzute
în Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date;
accesul utilizatorului la informatii se va face pe baza drepturilor de acces, autentificarea
in sistem se va face pe baza unui cont şi parolă, unice şi confidențiale;
Sistemul informatic trebuie să permită crearea de noi utilizatori și acordarea de drepturi
de citire, introducere/actualizare, validare pentru fiecare modul al aplicației;
Interfața cu utilizatorul trebuie să permita navigarea facilă în și între modulele
subsistemului precum și accesarea tuturor funcțiilor la care există acordate drepturi de
acces în cadrul aceleași sesiuni de lucru;
Operare în regim real pe baza de date unică, modificările asupra datelor sa fie vizibile
instantaneu pe toate stațiile de lucru;
Modulul de raportare trebuie să permită criterii de filtrare multiple;
Raportarea să fie adaptată necesităților și proceselor specifice proiectului;
Sistemul informatic să asigure back-up, restaurarea și recuperarea datelor.
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Scalabilitate şi disponibilitate:



Actualizarea informaţiilor în sistem trebuie să aibă loc în timp real ;
Sistemul trebuie să fie disponibil, de regulă, 7 zile pe săptămână, în condiții de
funcționare normală din punct de vedere hardware, exceptând perioadele de mentenanță
și service,
 Sistemul trebuie să fie capabil să proceseze volumul de date necesar proiectului;
 Parametrii declaraţi în cadrul sistemului trebuie să fie configurabili ori de câte ori este
cazul;
Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special,
o marca de fabrica sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate
doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi
considerate cu mentiunea de "sau echivalent".
4. CLAUZE SPECIFICE
4.1. Instalare/configurare și recepție
Sistemul informatic unic on-line va fi instalat și configurat pentru testare și utilizare la sediul al
Beneficiarului în următoarele condiții:
a) nu va impune limitare din punct de vedere al licențelor, va oferi posibilitatea de utilizare
pentru un număr nelimitat de echipamente și utilizatori cu drepturi de
citire/introducere/modificare;
b) după analiză, proiectarea, customizarea, testarea şi darea în producție a sistemului
informatic, Prestatorul va livra Beneficiarului proceduri pentru toate modulele sistemului,
inclusiv pentru back-up, recuperare și restaurare date;
c) Prestatorul va preda Beneficiarului codul sursă dezvoltat al sistemului informatic,
documentația aferentă, eventualele licențe necesare funcționării aplicației, kit-urile de
instalare;
d) recepția și testările modulelor sistemului se vor realiza la sediul desemnat al
Beneficiarului. Se va întocmi proces verbal de testare intermediară/finală pentru fiecare
modul al sistemului informatic, dacă este cazul. Facturile fiscale vor fi emise de către
Prestator după semnarea proceselor verbale de testare, a proceselor verbale de instruire,
a procesului verbal de predare primire a codului sursă și a procesului verbal de recepție
calitativă/acceptanță fără obiecțiuni, după caz;

-

4.2. Drepturi de proprietate intelectuală
la finalizarea contractului, Beneficiarul va fi proprietarul de fapt și de drept al sistemului
informatic;
orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestare servicii vor fi
proprietatea exclusivă a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori
transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu
excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială.
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5. MENTENANȚĂ ȘI SUPORT TEHNIC
a) Prestatorul va asigura suport tehnic, mentenanță software și va modifica/customiza
aplicația conform noilor modificări legislative, pe toată perioada contractului;
b) În vederea instruirii personalului și al administratorului de sistem, se solicită o perioadă de
instruire inițială la sediul pus la dispoziție de Beneficiar în limita a 10 ore. Perioada în
care se va realiza instruirea va fi stabilită de comun acord cu Beneficiarul.
c) Se solicită mentenanţă software pe toată perioada de derulare a contractului( 28 luni)
pentru toate componentele software comerciale oferite în cadrul acestui sistem, care
constă în:
-remediere erori software, actualizări conform legislației și/sau cerințelor proiectului;
-întreținerea bazei de date;
-efectuare back-up-uri;
-restaurare și recuperare date;
-actualizarea și /sau modificarea rapoartelor, a chestionarelor și a altor instrumente necesare
proiectului în vederea eficientizării utilizării sistemului.
d) Suportul software va acoperi serviciile de garanţie software pentru o durată de 28 luni de
la semnarea acceptanţei şi de remediere a defecţiunilor software apărute la componentele
software dezvoltate în cadrul soluţiei solicitate, timp de răspuns - următoarea zi lucrătoare,
timp de intervenţie - două zile lucrătoare, disponibilitate - 24 ore / 7 zile (telefon, e-mail).
e)Prestatorul va oferi asistență tehnică pentru diagnoză și rezolvarea problemelor apărute în
funcționarea sistemului. Pentru aceasta, el va trebui să asigure :
o Analiza problemelor;
o Prioritizarea problemelor dupa severitatea acestora;
o Remedierea problemelor în timpii precizați;
f) Remedierea defecţiunilor software se va face prin acţiuni de aplicare de corecţii software,
de reconfigurare sau alte acţiuni menite să restabilească funcţionalitatea soluţiei respective
în maxim 2 zile lucrătoare.
6. CERINȚE PRIVIND TERMENUL DE LIVRARE AL MODULELOR DE BAZĂ ALE SISTEMULUI
Prestatorul va asigura instalarea, configurarea, testarea și darea în folosință a modulelor de bază
ale sistemului informatic unic pentru înregistrarea grupului țintă și gestionarea întregului proces
de evidență a serviciilor acordate în cadrul Centrului Comunitar de Servicii Sociale Integrate în
termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului de prestare de către ambele părți.
Ca materiale livrabile, Prestatorul va remite Beneficiarului manuale cu proceduri de utilizare şi
administrare/ghiduri precum şi documentaţii de instalare. Deplasarea reprezentaţilor
Prestatorului la sediul Beneficiarului pentru instalarea, configurarea, testarea aplicației va fi
asigurată de către Prestator. Prestatorul va anunța cu o zi înainte deplasarea la sediul
beneficiarului la numărul de telefon
0263377537 și pe adresa de e-mail:
carol
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.szenftleben@gmail.com, persoană de contact SZENFTLEBEN CAROL – CRISTIAN.
7.GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi,
Prestatorul are obligaţia să constituie în favoarea Achizitorului o garanţie de bună execuţie, în
valoare de 5% din valoarea contractului fără TVA, în oricare din modalitățile prevăzute la art. 40
alin (1) din HG 395/2016.

8.VALOAREA ESTIMATA TOTALA este 50.000 lei fără TV A.
Valoarea contractului cuprinde atât serviciile de dezvoltare software( instalarea, configurarea,
testarea și darea în folosință a sistemului cât și serviciile de mentenanță și suport tehnic.
Notă:
În pretul ofertei se cuprind toate cheltuielile aferente serviciilor care fac obiectul
contractului, inclusiv transportul personalului Prestatorului la Beneficiar.
Valoarea ofertei se va face pe întreg pachetul de servicii, nu se acceptă oferte parțiale.

9. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
Plata este condiționată de semnarea proceselor verbale de testare, a proceselor verbale de
instruire, a procesului verbal de predare primire a codului sursă și a proceselor verbale de
recepție calitativă/acceptanță fără obiecțiuni.

Plata facturilor se face în lei, în contul Prestatorului, în termenele precizate în contractul de
furnizare.

Notă: Neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe din prezentul caiet de sarcini duce la
respingerea ofertei.
10.CRITERIUL DE EVALUARE:
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: prețul cel mai scăzut .
Criteriul de
atribuire

Motivaţie alegere criteriu

14

Preţul
scăzut

cel

mai

Criteriul de atribuire a fost ales în conformitate cu prevederile Legii
nr.98/2016 privind achizițiile publice.
Având în vedere utilizarea economică, eficientă şi eficace a resurselor
financiare ale proiectului şi încadrarea în limitele bugetului aprobat,
Achizitorul urmăreşte aplicarea acelei proceduri de atribuire care oferă
posibilitatea de a fi selectată oferta cu preţul cel mai scăzut, respectând
totodată principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie: principiul transparenţei; - principiul economicităţii; - principiul
eficienţei;- principiul eficacităţii.

Întocmit:
Responsabil procedură achiziție, SZENFTLEBEN CAROL – CRISTIAN
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lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr. 1
Nr. ................. / ………………….
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)
Adresa: …………………………………, telefon :…………………………………e- mail:…………………………….

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către: Primăria Comunei Rodna, str. Principală nr. 756, loc. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud

Ca urmare a Anunțului privind achiziţia directă având ca obiect SERVICII DE DEZVOLTARE
SOFTWARE: Sistem informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor CCSSI
Noi ……………………………..................................…………... vă transmitem alăturat următoarele
documente care însoţesc oferta:
Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original, conţinând:
1.

propunerea tehnică;

2.

propunerea financiară (Formular de oferta si Propunerea financiară detaliată).

3.

documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare și selecție

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.
Data completării :[ZZ.LL.AAAA]
Cu stimă,
[Nume ofertant], numele și semnătura persoanei autorizate, ştampila

lnvestim în dezvoltare durabilă
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr.2
Operator Economic
…………………………………..
FORMULAR DE OFERTĂ
pentru atribuirea contractului avand ca obiect SERVICII DE DEZVOLTARE SOFTWARE: Sistem
informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor CCSSI

Examinând documentația de atribuire/Anunțul –invitație de participare, subsemnatul/
subsemnații,
reprezentanți
ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Anunțul –invitație de participare
publicat pe site-ul
Primăriei Rodna-…………………….să prestam serviciile pentru suma de
___________________ lei (suma în cifre și în litere), fără TVA .
1.
Ne angajăm ca, în cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat.(daca este cazul)
2.
Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata
în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3.
Până la încheierea și semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
4.

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind

câstigatoare, sa constituim garantia de buna executie( dacă se solicită) in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
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5.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________,(semnătura şi ştampilă),în calitate de reprezentant
legal autorizat să semnez în numele și pentru………………………………………………..(denumire/nume
operator economic)
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lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr.3
Operator economic,________________________(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ
Denumire achiziție: SERVICII DE DEZVOLTARE SOFTWARE: Sistem informatic unic de
înregistrare și evidență a beneficiarilor CCSSI

Nr.crt.

Denumire produse/servicii

Cantitatea

Preț unitar
-lei, fără TVA

Preț total
-lei, fără TVA

Valoare totală( lei, fără TVA)……………..
TVA în valoare de…………………
Valoare totală ( lei, cu TVA inclus)…………………
Notă: Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată
perioada de valabilitate. Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA şi cu TVA.

Data :[ZZ.LL.AAAA(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în
calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________(denumire/nume operator economic).

19

lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr. 5
Operator economic
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 164 din Legea nr. 98/2016
1.
Subsemnatul(a)
.........................................,
reprezentant
imputernicit
al
.........................................................................................,in
calitate
de
ofertant/ofertant asociat/tert sustinator la procedura de achizitie SERVICII DE DEZVOLTARE
SOFTWARE: Sistem informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilorCCSSI, organizată de
Comuna Rodna, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr.286/2009 privind
Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10- 13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18^1- 18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
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din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.
2. De asemenea, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca niciun membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acestuia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art 164 alin(1) din Legea nr
98/2016.
Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ………………… (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)
Data completarii ……………………

Notă: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la
procedura de atribuire, indiferent daca sunt ofertanti / lideri de asociatie sau asociati/tert
sustinator.

Operator economic,
................................
(semnatura autorizata )
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lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr.6
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute
la art. 167 din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul(a)………………………………………………………, reprezentant legal al………………………………., în
calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător la procedura de achiziție SERVICII DE
DEZVOLTARE SOFTWARE:Sistem informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilor
CMASII, organizată de comuna Rodna, declar pe proprie răspundere sub sancțiunea excluderii din
procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice că nu mă aflu în vreuna din
următoarele situații prevăzute la art. 167 alin (1) din Legea nr.98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar entitatea contractantă poate demonstra
acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin
care se constată încălcarea acestor obligații;
b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii;
c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa imi pune in discutie integritatea, iar
autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar
fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in
cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in
cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) nu am participat anterior la pregatirea procedurii de atribuire ceea ce ar fi condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie sa nu poate fi remediata prin alte masuri mai
putin severe;
g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
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concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari sa fi dus la incetarea anticipata a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) nu ma fac vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
entității /autorității contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu am prezentat aceste informatii sau nu sunt in
masura sa prezinte documentele justificative solicitate;
i) nu am incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al entității/autoritatii
contractante, sa obtin informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in
cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o
influenta semnificativa asupra deciziilor entității/autoritatii contractante privind excluderea din
procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului
cadru.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca entitatea /autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ……………………
Operator economic,
................................
(semnatura autorizata )
Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________________(se precizeaza
data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Notă: Acest formular se va completa de catre toti operatorii economici participanti la
procedura de atribuire, indiferent daca sunt Ofertanti /Ofertant asociat /tert sustinator.
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lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație apartinând
minorității romă (acele comunități în care populația aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației
la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”
Contract: POCU/138/4.1/115056
Titlul proiectului „Rodna, măsuri integrate pentru o comunitate solidară”

Formular nr. 7
Operator economic
_____________________
DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese (art.59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile
publice) și neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din OUG 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................................., în calitate de………………………….al furnizorului/
prestatorului, referitor la achiziția directă de servicii de dezvoltare de software Sistem
informatic unic de înregistrare și evidență a beneficiarilorCCSSI, realizată de comuna Rodna,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut
la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare,
că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv art.59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, și anume, în niciuna din
situațiile descrise mai jos:
 situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi
furnizor/prestator (are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul organizației beneficiarului);


situaţia în care există legături între membrii comisiei de evaluare şi furnizor/prestator
(participarea in procesul de evaluare a ofertelor a persoanelor care detin parti sociale,
parti de interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului sau fac parte din consiliul de
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administratie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului);


situaţia în care furnizorul/prestatorul deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme
participante pentru acelaşi tip de achiziţie;

Subsemnatul(a), ......................................, declar că voi informa imediat beneficiarul dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie. De asemenea, declar că informaţiile furnizate
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)

Semnătura

Anexă a declaraţiei privind evitarea conflictului de interese
TABEL
CU PERSOANELE CU FUNCȚIE DE DECIZIE ÎN INSTITUȚIE/ ÎN EVALUAREA OFERTELOR ȘI ATRIBUIREA
CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nume, prenume

Funcția/calitatea
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