Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Denumire proiect: ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare’’
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 154359

NR. 127/01.09.2022

SPECIFICATII TEHNICE
Pentru achizitie de servicii inchiriere autoturism/ leasing operational in cadrul
proiectului ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare’’
Cod SMIS 154359
În scopul implementarii în bune condiţii a proiectului ’’Formarea profesionala viitor

pentru angajare’’ Cod SMIS 154359, de catre Asociatia Centru European pentru
Promovarea si Integrarea Romilor, se are în vedere achiziţionarea de servicii leasing
operational pentru membrii echipei de mangement si a echipei de implementare.
Serviciile de inchiriere autoturism/leasing operational sunt necesare în activitatea de
implementarea a proiectului, respectiv pentru transportul membrilor echipei de implementare
a proiectului în scopul realizarii activitatii de inregistrare si monitorizare a grupului tinta, de
desfasurare a cursurilor de formare, de furnizare a serviciilor de mediere pentru grupu tinta,
precum si in campania de informare si promovare.
I.

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele și
specificațiile tehnice conţinute în această documentaţie.
Anexele şi formularele prevăzute în cadrul documentaţiei trebuie completate în mod
corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume,
prenume, semnătura) şi ştampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau
instituţiile autorizate.
I.1) DENUMIRE, ADRESA DE CONTACT BENEFICIAR
Denumire oficială: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (C.E.P.I.R.)
Adresă: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3
Localitate: Craiova
Judet: Dolj
Ţara: România
Telefon: 0721016111
Punct(e) de contact:
În atenţia: Mirela Sandu Fax: 0351/ 423 614
vicepresedinte
E-mail: cepir@yahoo.com
Adresa de internet: www.centruleuropean.ro /
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I.2) OBIECTUL CONTRACTULUI
I.2.1) Denumirea contractului/concursului/proiectului
«Furnizare servicii de leasing operational (cod CPV 66114000-2 Servicii de leasing
operational) pentru 1 autoturism (cod CPV 34110000-1 Autoturisme). Serviciile de
leasing operational constau in transmiterea de catre Ofertant catre Beneficiar a
dreptului de folosinta asupra bunurilor (1 autoturism) descris in specificatiile tehnice
cu respectarea prevederilor Contractului de Leasing operational. Transmiterea
folosintei bunului se face pe perioada determinata de 16 luni, in schimbul platii unei
rate de leasing necesar implementarii proiectului ’’Formarea profesionala viitor
pentru angajare’’ Cod SMIS 154359,
I.2.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau
de prestare a serviciilor
a) Lucrari
B) Produse
□
c) Servicii
□
X
I.2.3) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
Vocabular principal
Obiect principal
cod CPV 66114000-2 (Servicii de
leasing operational) pentru 1 autoturism
cod CPV 34110000-1 (Autoturisme)
I.2.4) Împărțire în loturi
da □ nu X
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifați o singură căsuță):
un singur lot
unul sau mai multe loturi
toate loturile
□
□
□

I.2) VALOAREA CONTRACTULUI
I.2.1) Valoare estimată (fără ajustare de preț)
Valoarea estimată totală cu TVA: 92344 lei pentru 16 de luni de inchiriere
Valoarea estimată lunara cu TVA: 5771,5 lei pe luna

Se poate depasi valoarea estimata -care va fi acoperita din fondurile
proprii ale Asociatie CEPIR
I.2.2) Principalele modalități de finanțare și plată:
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

I.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: de la data atribuirii contractului până la 31.12.2023

II: GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE
ACTIVITATEA
Publicare anunț

DATA
01.09.2022

ORA
2

LOCAȚIA
Site www.centruleuropean.ro

Termen limită de
solicitare a
clarificărilor de către
potențialii ofertanți

09.09.2022

Termen limită de
transmitere a
răspunsurilor la
clarificări către ofertanți
Termen limită de
depunere a ofertelor

10.09.2022

Publicarea anunțului
de semnare a
contractului cu
câștigătorul contractului

În maxim 5 zile
calendaristice de
la semnarea
contractului de
achiziție

12.09.2022

12:00 Solicitările de clarificări pot fi depuse
personal Asociația Centru European
pentru Promovarea si Integrarea
Romilor, adresa: Cart. Rovine, Str.
Maramures, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3,
Localitatea Craiova, județul Dolj sau
prin email cepir@yahoo.com
16:00 Site https://www.fonduri-ue.ro –
rubrica-achiziții beneficiari privați
12:00 Ofertele se depun personal, prin poștă
sau curier la Asociația Centru
European pentru Promovarea si
Inmtegrarea Romilor, adresa: Cart.
Rovine, Str. Maramures, Bl. 21-21,
Sc.1, Ap. 3, Localitatea Craiova,
județul Dolj.
Site www.centruleuropean.ro

III.1) CONDIȚII DE PARTICIPARE
III.1.1) Documente de eligibilitate
Se vor prezenta următoarele documente:
documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, Se va
prezenta în copie, conform cu originalul.
Notă:
a. În cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizația de funcționare sau alte
documente echivalente din care să rezulte competența acestora de a presta serviciile care fac
obiectul prezentului contract.
b. Operatorii economici nerezidenți (străini): vor prezenta documente care dovedesc o formă de
înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din care să rezulte
abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului
contract, în conformitate cu țara de origine/țara în care operatorul economic este stabilit.
Declarație conflict de interese – Formularul 2, atașat la prezentele specificații tehnice.
Se va prezenta în original.
Declaraţie privind respectarea conditiilor obligatorii din domeniile mediului, social
si al relatiilor de munca – Formularul 5, atașat la prezentele specificații tehnice. Se va
prezenta în original.
-

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016) – Formularul 6, atașat la
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prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
Declaratie privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) –
Formularul 7, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea
98/2016 – Formularul 8, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
Declaraţie privind eligibilitatea situaţiile prevăzute la art.164 din Legea 98/2016 –
Formularul 9, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea 98/2016 –
Formularul 10, atasat la prezentele specificații tehnice. Se va prezenta în original.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare – Formularul 11, atasat la prezentele specificații
tehnice. Se va prezenta în original.

IV PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
Tipul procedurii:
Procedura competitivă conform Ordinului nr.1284/2016
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
Cel mai mic preț
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau cererea
de participare: Română
IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 de
zile de la termenul limită de primire a ofertelor

IV.4). PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
a. Propunerea tehnică se va întocmi conform Formularului 3, în limba română, într-o manieră
organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a
corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice.
b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate
elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de
sarcini), beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul şi de a solicita sistarea
serviciilor.
c. Ofertanţii au libertatea de a-şi prevedea propriile consumuri şi metodologii de prestare a
serviciilor, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în specificațiile
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tehnice/actele normative în vigoare care reglementează prestarea respectivelor servicii. În acest
sens, ofertanţii trebuie să aloce în planul de proiect timpi suficienţi de verificare şi validare din
punct de vedere cantitativ şi calitativ a serviciilor prestate în cadrul contractului.
d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în
raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea
ofertei ca fiind neconformă.
e. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a
unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate incidente
prevederile de la lit. d) de mai sus.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară detaliată și structurată conform Formularului 4.
Documentul se va prezenta în original. Prețurile vor fi exprimate în Lei fără TVA. Prețul din oferta
financiară va fi ferm și nu se va actualiza. Contractul va fi încheiat în lei.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire
sau depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în anunț.
Se vor depune 1 exemplar original al ofertei.
Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt
vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Plicul va fi inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere și numele și
adresa Beneficiarului - numele proiectului.
Data limită de depunere a ofertelor este 12.09.2022, ora 12.00, la sediul beneficiarului.
punct de lucru Adresă: Cart. Rovine, Str. Maramuresului, Bl. 21-21, Sc.1, Ap. 3

Data de deschidere a ofertelor este 12.09.2022, ora 15.00, la sediul beneficiarului.
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Specificații tehnice
Obiectul acestei achizitii este pentru inchiriere de autoturisme prin leasing operational in
cadrul proiectului ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare”, ID 154359
INTRODUCERE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru încheierea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii
economici îşi vor elabora oferta.
Beneficiarul considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii detaliate privind serviciile
ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de leasing operational/inchiriere
autoturism in cadrul proiectului ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare”, ID
154359
Această secțiune conţine condiţii tehnice şi calitative, cerinţe de bază, solicitate de către
beneficiarul proiectului, în funcţie de care se vor evalua ofertele.
În acest sens, orice ofertă care se abate de la aceste prevederi va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinţelor minimale solicitate.
I.
SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI ÎN CADRUL CĂRUIA SE
ACHIZIŢIONEAZĂ SERVICIILE DE LEASING OPERATIONAL/INCHIRIERE
AUTOTURISM
Obiectivul general al proiectului este ”Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta
intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunea Sud-Vest
Oltenia, judetul Dolj, si imbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si
certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal”.
Proiectul cuprinde masuri integrate si flexibile de sprijinire a tinerilor NEETs someri cu varsta
intre 16-29 ani (care nu au un loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu
participa la activitati de formare profesionala), inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidenta in regiunea Sud-Vest Oltenia (respectiv judetul Dolj) cu scopul de a asigura
cresterea ocuparii tinerilor NEETs si de a imbunatatii nivelul lor de competente, inclusiv prin
evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal.
Pentru indeplinirea scopului propus, proiectul cuprinde in grupul tinta un numar de 372 de
tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la AJOFM Dolj, care beneficiaza de
masuri active de ocupare:
- organizare si derulare de programe de formare profesionala (cursuri de calificare/
recalificare profesionala, initiere/specializare);
- evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale,
respectiv non-formale si/sau informale
- mediere a muncii, in vederea stimularii ocuparii pe piata muncii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. ”Imbunatatirea competentelor profesionale pentru un numar de 332 tineri NEETs
inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, prin participare la programe FPC, in vederea
facilitarii integrarii pe piata muncii”.
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2. ”Certificarea competentelor profesionale in urma evaluarii si certificarii competentelor
dobandite in context informal si non-formal pentru un numar de 40 de tineri NEETs
inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj, in vederea facilitarii integrarii pe piata muncii”.
3. ”Stimularea ocuparii prin servicii specializate de mediere pe piata muncii pentru 372 de
tineri NEEts inregistrati si profilati de catre AJOFM Dolj”.
4. ”Cresterea gradului de ocupare in randul tinerilor NEETs inregistrati si profilati de catre
AJOFM Dolj, prin gasirea unui un loc de munca sau prin inceperea unei activitati
independente, a unui numar de 170 de persoane din grupul tinta al proiectului”.
Cerintele prezentului caiet de sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Se
accepta echivalent pentru specificatiile tehnice prevazute in prezentul caiet de sarcini.
Perioada de desfasurare a contractului
Contractul este valabil de la data semnarii acestuia pana la 31.12.2023
Pretul
Pretul va fi exprimat in lei, cu și fara TVA.
Pretul trebuie sa includa toate costurile. Pretul din oferta va constitui pretul din contractul de
închiriere. Pretul stabilit de ofertant este ferm, si nu poate fi schimbat sub nici un motiv in
timpul atribuirii contractului sau majorat ulterior incheierii contractului.
Se poate depasi valoarea estimata -care va fi acoperita din fondurile proprii ale
Asociatie CEPIR
Facturarea se va face lunar.
Receptia
Receptia va fi efectuata de comisii constituite din reprezentantii prestatorului si ai
beneficiarului. Daca in cadrul receptiei se constata ca echipamentul nu respecta in totalitate
specificatiile tehnice din Oferta, care devine parte integranta a contractului de prestari
servicii, atunci prestatorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile in decurs de 7 zile de la
constatarea lor sub sanctiunea unor penalitati de 0,1 % pe zi pentru intarziere, din valoarea
bunului achizitionat de beneficiarul respectiv.
Toate specificaţiile de mai jos sunt considerate niveluri minimale obligatorii a fi respectate.
Autovehicul cu urmatoarele specificatii tehnice si dotari:

Caracteristici tehnice
 Capacitatea cilindrica minima
 Puterea Minima







 1900
 170

Driving Mode Selection
Hill Hold Control cu functie Offroad
Elemente suplimentare protectie sasiu
Lane Assist cu functie Adaptive Lane
Guidance
Scaune fata / spate incalzite
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Duze stropitoare parbriz incalzite
Parbriz incalzit
Sistem rabatare bancheta spate din portbagaj
Plase fixare bagaje in portbagaj
Pregatire telefon cu Bluetooth APPLE CARPLAY
Conexiune wireless cu antena exterioara,
PhoneBox cu incarcare wireless
Priza 230 V si USB in consola mediana spate (priza max. 150W)
Virtual Cockpit
Volan incalzit multifunctional imbracat in piele (comenzi radio si
telefon)
5 tetiere reglabile pe inaltime(2 fata si 3 spate)
Activare lumini avarie la franarea de urgenta
Adaptive Cruise Control (viteza maxima 210 km/h) si Front Assistant
Airbag-uri laterale fata
Airbag-uri pentru cap
Airbag genunchi sofer
Airbag sofer si airbag pasager cu optiune dezactivare airbag pasager
Bare longitudinale plafon
Blocuri optice spate LED
Centuri de siguranta cu sistem de prindere in 3 puncte pentrutoate locurile
Climatronic instalatie de aer conditionat, automata, cu distributia aerului in minim
doua zone
 Cotiera centrala spate cu suport pahar
 ESC (sistem electronic de stabilitate) inclusiv ABS, ASR, EDS, HBA, DSR
 Faruri Full LED
 Frana parcare electromecanica
 pentru pietoni
 Geamuri electrice fata/spate
 Senzori parcare fata/spate
 Servicii de Urgenta (apel de urgenta si apel de pana)
NOTA: specificatile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de 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 ca avand mentiunea de «sau
echivalent».
Conditii contractuale
1.
Facturarea se va face lunar.
2.
Termen de livrare: maximum 10 zile calendaristice de la semnarea contractului.
3.
Chiria lunară va acoperi in cazul fiecarui autovehicul in parte cel puţin
următoarele:
Număr de km anuali incluşi în oferta de leasing – maximum 80.000
km/an/autovehicul;
Taxa de drum;
Taxe inmatriculare;
RCA;
CASCO (fara fransiza);
ITP valabil;
Anvelope de vara si iarna;
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4.
5.

Asistenta rutierea si suport 24 de ore din 24.
Chiria lunară nu va acoperi următoarele (limitativ):
Combustibil;
Vulcanizare;
Lichid de parbriz, alte cosmetice auto;
Încălcări ale regulamentelor privind parcarea şi traficul.
Cantitate totala: 1 bucati.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul este obligat:

sa asigure personal pentru efectuarea receptiei;

sa avizeze in scris prestatorul asupra problemelor aparute;

sa plateasca pretul serviciului in termen de maximum 15 de zile de la facturare,
conform contractului incheiat.
Caietul de sarcini este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale beneficiarului şi
cu respectarea regulilor de bază precizate în Documentaţia de atribuire.

Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut.

9

FORMULARE

Capitolul contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat la procedura de atribuire a
contractului de achizitie are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestui
capitol, completate in mod corespunzator si semnate de catre persoanele autorizate.
Formular nr. 1 – Scrisoare de inaintare
Formular nr. 2 – Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de
interese in cadrul achizitiilor publice (privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 din
OUG 66/2011)
Formular nr. 3 – Propunere tehnica
Formular nr. 4 – Propunere financiara
Formular nr. 5 – Declaratie privind respectarea condițiile obligatorii din domeniile
mediului, social şi al relaţiilor de munca
Formular nr. 6 – Declaraţie privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016)
Formular nr. 7 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din
Legea 98/2016)
Formular nr. 8 – Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016
Formular nr. 9 – Declaraţie privind eligibilitatea situaţiile prevăzute la art.164 din Legea
98/2016
Formular nr. 10 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din
Legea 98/2016
Formular nr. 11 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.
98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Denumire proiect: ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare’’
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 154359

OFERTANTUL
________________________
(denumirea / numele si adresa completa)
Formularul 1

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ________________________________
(denumirea beneficiarului privat si adresa completa)

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind
aplicarea procedurii de ____________________(denumire procedura) pentru atribuirea
contractului _________________________________________(denumirea contractului de
achizitie),
noi
________________________________________
(denumirea/numele
operatorului economic) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ___________
Cu stima,
Operator economic,
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
...................................
(semnatura autorizata )
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Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Denumire proiect: ’’Formarea profesionala viitor pentru angajare’’
Denumire beneficiar: Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 154359

OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 2

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și
utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu
modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum
este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale
aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu
modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat Asociația Centru European
pentru Promovarea si Integrarea Romilor dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că Asociația Centru European pentru Promovarea si Integrarea Romilor are dreptul
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
.......................
(semnătura persoanei autorizate)
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Cod SMIS: 154359

OFERTANTUL
Formularul 3
_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea tehnică
SERVICII INCHIRIERE LEASING OPERATIONAL/INCHIRIERE AUTOTURISM

Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
…………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în specificațiile tehnice sa oferim un autoturism marca
......................... model............... capacitate cilindrica ..................pentru suma lunara de
......................si suma totală de ........... aferente celor 21 de luni
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 90 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Data completării

OFERTANTUL

......../....../..............

................................................
(denumirea/numele)
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OFERTANTUL

Formularul 4

_____________________
(denumirea/numele)
Propunerea financiară
SERVICII INCHIRIERE LEASING OPERATIONAL/INCHIRIERE AUTOTURISM
Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
…………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în specificațiile tehnice mai sus menţionate, să punem la
dispozitie autoturismul marca........... model............, pentru suma totală de ..........., la care se
adaugă TVA în valoare de .............:

Servicii de inchiriere leasing operational
1
2
Pret
unitar
Nr.
Unitate
fara
unitati
TVA
16 luni
Servicii inchiriere autoturism
buc

3
Pret total
fara TVA

Pret
total cu
TVA
inclus

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 90 de zile calendaristice, şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completãrii

OFERTANTUL

......../....../..............

................................................
(denumirea/numele)

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
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Ofertant/subcontractantului

Formularul 5

............................................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCA

Subsemnatul ........................... (nume, prenume), in calitate de reprezentant imputernicit al
................................. (denumirea ofertant/subcontractantului), declar pe propria raspundere
ca ma angajez sa realizez activitatile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca, stabilite prin
legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau
prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii si am inclus in oferta
costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant/subcontractantului
……..................................
(Nume prenume reprezentant ofertant/ subcontractant; functia/ semnatura autorizata)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 6

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(art. 164 din Legea 98/2016)

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile prevazute
la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv:
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. 1013 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;
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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, ca niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare,
de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta
definit la art. 164 (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.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
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_____________________.
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 7

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

1. Subsemnatul/a …...........…….......…….......……, în calitate de …............………………….
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la ……..........……………………, în
temeiul art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul
subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio
persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de
supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până
la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de
supervizare a ...................................................................................
c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes
personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situaţie de natură
să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de
evaluare;
d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem
acţionari ori asociaţi semnificativi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în
cadrul ........................................................................., implicate în procedura de atribuire;
e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
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afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu
funcţii de decizie în cadrul .................................................................. și care sunt implicate în
procedura de atribuire.
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul
derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi
desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
........................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură
cu activitatea noastră.

Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

Formularul 8

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167
din Legea 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului
economic
persoana
juridică],
în
calitate
de
ofertant
la
procedura
de
................................................................................................
pentru
achiziția
de
............................................................................................................................, cod CPV
...................................,
la
data
de
.............................,
organizată
de
............................................................................., declar pe proprie răspundere că:

1.
Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la
bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art.
166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
2.
Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea
98/2016, respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în
încetarea activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
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d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în
cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul
unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante,
să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o
influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din
procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată)
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Formularul 9
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
situaţiile prevăzute la art.164 din
Legea 98/2016
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................................................................,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului(se
va selecta una dintre variante) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi competările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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 dispun.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ....................................
(se precizează data expirării perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completării ......................
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Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)

Operator economic

Formularul 10

....................................................

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din
Legea 98/2016
Subsemnatul(a).....................................................................................................
(denumirea/ numele operatorului economic)
în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de .................................................(se
menţionează procedura)
pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
....................................................................................................................................................
(denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de ................................ organizată de ...........................................................................
(zi/lună/an)
( denumirea beneficiarului)
declar pe proprie răspundere că:
a)
nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul- sindic.
b)
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data
solicitată (data completării prezentului formular) ...............................................;
c¹) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale, nu am produs nici un prejudiciu
beneficiarilor implicaţi în contractele derulate cu aceştia.
d)
nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
e)
nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,
...................................................................................................
(semnătura autorizată)
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Operator economic

Formularul 11

....................................................

Declaratie privind neincadrarea in prevederile ART. 60 din Legea nr. 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul…………………………reprezentant al …………………………declar pe proprie
raspundere ca nu sunt implicat ca persoana din categoria persoanelor mentionate mai jos,
in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor :
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinători sau subcontractanti propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu
persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinători ori subcontractanti 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/informatii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar,
economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situatie de natură să îi afecteze
independenta şi impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/tertul sustinător are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care
sunt sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie în cadrul autoritătii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizitie implicat în procedura de atribuire;
e) situatia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relatii comerciale cu persoane cu functii de
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decizie în cadrul autoritătii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat în
procedura de atribuire.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul beneficiarului:
1.

................

2.

.......................

3.

................

Data,

Semnatura,
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