Nr. înreg.7178/17/12.11.2018
Aprobat
Dr.HEJJA BOTOND
Președinte al Asociației CREST

CERERE DE OFERTĂ LAPTOP
(corespunzător codului CPV 30213100-6 – Computere portabile)

Raportat la art. 20 alin. 3 din HG 395/2016, fișa de date a achiziției are următorul conținut:
1. INFORMAŢII GENERALE achizitor, având calitatea de solicitant în cadrul proiectului:
Denumire: ASOCIAȚIA CREST
Reprezentată legal prin președinte Dr.HEJJA BOTOND
Adresă: str. Alexandru Odobescu nr.48, Localitate: Satu Mare, jud. Satu Mare, Ţara: România
Persoană de contact: Dr.HEJJA Botond
Telefon: 0261-877770, 0261-877771
E-mail: office@crest.ro
Fax: 0261-877770, 0261-877771
Adresă de internet:www.crest-center.org
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE
Achiziția directă pe baza ofertelor recepționate în urma publicării anunțului pe pagina web al organizației (crestcenter.org, secțiunea proiecte în curs, Proiect QUALIMED) a unui LAPTOP.
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziție:
Titlu: CONTRACT DE FURNIZARE LAPTOP.
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2.1.2. Achiziția laptopului este necesară implementării proiectului, în conformitate cu cererea de
finanțare, bugetul și contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru
formularea politicilor publice privind calitatea serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar",
conform contractului de finanțare nr. 262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155.
Laptopul este necesar pentru asigurarea resursei tehnice în cadrul procesului de implementare a
Subactivității 1.1. Instruirea personalului din 20 de ONG-uri și parteneri sociali în domeniul elaborării și
implementării programelor de îmbunătățire a politicilor publice privind calitatea serviciilor medicale și
siguranței pacienților, cum a fost prevăzut în cererea de finanțare.
2.1.3. CERINŢE TEHNICE MINIMALE
Nr.
Denumire produs
Descriere produs
ctr.
1.

Cod CPV

Nr. unități/buc

Laptop

Procesor core 7, 2.5
cod CPV 30213100-6
1 buc.
Ghz, RAM 8GB, HDD 256
– Computere
GB, 15,5 inch, wifi,
portabile
camera VGA, cititoare
carduri de memorie,
mouse,
alimentare.Garanție
tehnică: 24 luni.
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta CP2/2017 Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, axa
prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, operațiunea Dezvoltarea şi introducerea de
sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate
către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.
2.1.4. Denumire contract şi locația lucrării, locul de livrare sau loc de prestare servicii: Contract de
furnizare în cadrul proiectului cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind
calitatea serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", conform contractului de finanțare nr.
262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155.
(a) Lucrări 
(b) Produse X
(c) Servicii 
Principala locație a lucrării: Principalul loc de livrare:
_______________________
Laptopul va fi livrat la punctul de lucru al
Asociației CREST cu adresa: Județul Satu Mare,
Municipiul Satu Mare, Cod poștal 440069,
Str.Alexandru Odobescu Nr.48
Cod CPV: 30213100-6
2.1.5. Durata contractului de furnizare
Durata contractului de furnizare: 90 zile, la care se adaugă 24 (douăzecișipatru) de luni, perioada de
garanție a produsului.
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2.1.6. Criteriul de atribuire
În cadrul procedurii de achiziție directă, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct
de vedere economic se va aplica criteriul de atribuire ,,prețul cel mai scăzut’’.
2.1.7. Realizarea achiziției publice
Achiziția publică se va realiza prin parcurgerea procedurii de achiziție directă, în sensul că achiziția
laptopului se va face în conformitate cu prevederile art. 43 alin. 3 din HG 395/2016.
2.1.8. Căile de atac
Căile de atac care pot fi utilizate de orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori
într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul
legal al unei cereri sunt reglementate de Legea 101/2016, de maniera Contestației la Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor și Plângerea la instanța de judecată competentă, în condițiile,
termenele și procedura de urmat reglementate de Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în
materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor.
3. ALTE CLAUZE CONTRACTUALE:
Termenul de livrare este de 10 zile de la semnarea contractului.
Furnizorul la livra laptopul la punctul de lucru al Asociației CREST: Județul Satu Mare, Municipiul Satu
Mare, Cod poștal 440069, Str.Alexandru Odobescu Nr.48
În cazul în care produsul nu corespunde cu cel din ofertă, contractul se desființează de plin drept,fără
acțiune în justiție si nici o altă formalitate prealabilă.
Plata se va efectua în termen de 90 de zile deprimirea facturii fiscale și recepția produsului, prin
virament bancar, cu ordin de plată.
Ofertele se depun în original, într-un exemplar, la adresa achizitorului, menționate în punctul 1 al prezentei.
Termen de recepție a ofertelor: 31.12.2018.
Ofertanții au obligația să anexeze ofertei următoarele documente în original:
 Copie după certificatul de inregistrare ONRC;
 Declarație operator privind eligibilitatea, conform tipizatului de mai jos;
 Declarație privind neîncadrarea în una dintre situațiile prevăzute la art.165 și 167 din Legea 98/2016,
conform tipizatului de mai jos;
 Declarație privind evitarea conflictului de interese, conform tipizatului de mai jos.
Întocmit
Responsabil achiziții publice
Dr.HEJJA BOTOND
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OPERATOR ECONOMIC
...........................

Nr. Inreg....../.......

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
(neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016)
Subsemnata/ul ........., reprezentant legal al ofertantului ........ cu sediul social în ...., str.... nr...,
județ ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ... sub nr.J.../.../..., CIF
...., pentru procedura de achiziție a laptopului (conform codului CPV 30213100-6 – Computere portabile),
în cadrul proiectului cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea
serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", conform contractului de finanțare nr.
262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe
judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și
completările ulterioare, şi infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare
ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării
banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
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f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților
Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia
nu face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
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.
Data completării: ....
Nume si prenume.................................
Reprezentant legal al ..........
Semnătura si stampila:...........................
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OPERATOR ECONOMIC
...........................

Nr. Inreg....../.......

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în una dintre situațiile prevăzute
la art.165 și 167 din Legea 98/2016
Subsemnata/ul ........., reprezentant legal al ofertantului ........ cu sediul social în ...., str.... nr...,
județ ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ... sub nr.J.../.../..., CIF
...., pentru procedura de achiziție a laptopului (conform codului CPV 30213100-6 – Computere portabile),
în cadrul proiectului cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea
serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", conform contractului de finanțare nr.
262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile
aplicate faptei de fals în acte, faptul că operatorul economic SC INFOCENTER SRL, nu se află și nu poate fi
încadrat în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice, respectiv:
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 si art. 166 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;
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;
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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.
Data completării: ....
Nume si prenume.................................
Reprezentant legal al ..........
Semnătura si stampila:...........................
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OPERATOR ECONOMIC
...........................

Nr. Inreg....../.......

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
(neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea 98/2016)
Subsemnata/ul ........., reprezentant legal al ofertantului ........ cu sediul social în ...., str.... nr...,
județ ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ... sub nr.J.../.../..., CIF
...., pentru procedura de achiziție a laptopului (conform codului CPV 30213100-6 – Computere portabile),
în cadrul proiectului cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea
serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", conform contractului de finanțare nr.
262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile
aplicate faptei de fals în acte, că nu ne încadrăm în prevederile art. 59 și art. 60 din Legea 98/2016
privind achizițiile publice, referitoare la conflictul de interese, respectiv:
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 terţiisusţinători ori subcontractanţiipropuşi 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 al Asociației
CREST;
c) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi 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
independenţaşiimparţialitateaautoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administrație/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 relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Asociației CREST, implicate în
procedura de atribuire;
e) eu sau terţiisusţinători ori subcontractanţipropuşi nu am nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului 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 Asociației CREST și care sunt implicate în procedura de atribuire.
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De asemenea, declar că cunosc și nu ne încadrăm în prevederile art. 57 referitoare la conflictul de
interese din Regulamentul financiar al UE nr. 966/2012 și a legislației naționale în vigoare.
Persoanele implicate în procesul decizional în legătură cu sau pentru achiziția laptopului în cadrul
proiectului în cadrul proiectului cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind
calitatea serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", conform contractului de finanțare nr.
262/19.09.2018, cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155, sunt:
 dl. Dr.HEJJA Botond – președinte în Consiliu director al Asociației CREST;
 d-na. Soc.KAZAMER Andrea – manager proiect cod SIPOCA 224/MySMIS2014/112155;
 d-na. Ing.BERTUS Gabriela - membru în Consiliu director al Asociației CREST; președinte în
comisia de evaluare și selecție oferte;
 d-na. BAUMAN Aniko – membru în comisia de evaluare și selecție oferte;
 d-na. Dr.TALLIAN Cristian-Francisc – membru în comisia de evaluare și selecție oferte;
Totodată, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în
prezenta declarație.
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
informații suplimentare.
Data completării: ....
Nume si prenume.................................
Reprezentant legal al ..........
Semnătura si stampila:...........................
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