
                                                    

  

 

 
 

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi 
Dezvoltare Durabilă 

Şomes  Dej 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

AXA PRIORITARĂ 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 

resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” 

Titlul proiectului ”Calificare şi antreprenoriat – soluții durabile pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență” 

 Contract POSDRU/141/5.2/G/127771 

SPECIFICATII TEHNICE SI FORMULARE 

 

Secificatii tehnice produse 

Nr. 
crt 

Denumire 
produs 

Unitate 
de 
masura 

Cantitate Caracteristici minimale Valoare estimata 
fara TVA/bucata 
produs 

1 Scaner buc 1 CCD flatbed, CIS ADF, 
60ppm/120ipm (b&w, colour, 
200dpi); max 600dpi optic, media 
49-120g/m2; encrypted HDD; 
touch-screen control panel, 8 
inch, integrated keyboard; 100 
sheet ADF duplex; GB Eth, USB, 
USB host, HIP; formate : PDF, 
PDF/A, JPG, TIFF, MTIFF, TXT 
RTF, HTML, scan to network 
folder, FTP, email, USB, 
SharePoint, network printer; IRIS 
OCR sau echivalent; duty cycle 
5.000 pag/zi 

11.290 

2 Calculator 
de birou 

buc 3 Procesor: I5-4430 3.0 GHz 
Memorie: DDR3 4 GB, 1600 MHz  
HDD: 1Tb, 16Mb, SATA III-600 
ODD: DVD-RW  
Carcasă: Middletower 450W, 
negru 
Tastatură: PS2 
Mouse: PS2 
Monitor: 21.5” LED 
SO: Win 7 Home Premium sau 
Win 8.1  
Office: Home & Business 2013 
 

2.822 

Se va asigura o garantie a produselor de minim 12 luni. 
Termen de livrare: Livrarea se va face pe baza de comenzi , ofertantul obligandu-se să furnizeze, 
respectiv să vândă, să livreze si sa instaleze echipamentele în  termen de maxim 20 zile de la 
primirea comenzilor de la achizitor. 
Condiţii de livrare: 
Toate produsele oferite vor fi noi. Produsele trebuie să fie conforme cu normele legale în vigoare. 
Răspunderea conformităţii revine furnizorului. 
Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Achizitorului. Produsele vor fi ambalate în cutii 
sigilate. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în 
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vederea protecţiei coletelor rămân în proprietatea achizitorului. Costurile aferente transportului 
produselor, cad în sarcina Furnizorului. 
Instalarea şi punerea în funcţiune a aparaturii cade în sarcina furnizorului, fără ca acest lucru să 
presupună costuri suplimentare pentru achizitor.  
Livrarea produselor se consideră încheiată după realizarea recepţiei finale, în momentul în care 
toate produsele au fost au fost instalate, configurate şi puse în funcţiune, la sediul achizitorului, de 
către persoane autorizate ale Furnizorului. 
Documente care însoţesc produsele: 
Livrarea se va face pe baza de comenzi la sediul achizitorului din Dej, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 
71, Jud Cluj. 
Documentele care vor insoti produsele sunt urmatoarele 

 Certificat de calitate/conformitate; 

 Certificat de garantie 
 

La data incheierii contractului se vor prezenta : 
 Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

teritorial, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, prezentat în original 
sau copie certificata „conform cu originalul”, semnată și ștampilată de reprezentantul legal. 
Din documentul depus trebuie să rezulte că: 
domeniul de activitate autorizat al ofertantului corespunde obiectului contractului; 
ATENTIE!! DACA SE CONSTATA CA OBIECTUL CONTRACTULUI NU ARE 
CORESPONDENT IN CODUL CAEN AL CERTIFICATULUI CONSTATATOR AL 
OFERTANTULUI/CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE, OFERTELE VOR FI RESPINSE 
CA INACCEPTABILE 

 Formularele din prezenta Sectiune 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

  

 

 
 

Asociaţia pentru Infrastructură Regională şi 
Dezvoltare Durabilă 

Şomes  Dej 

 

 

 

 

FORMULARE 
Formular  1  

Ofertant   
  
                                                                     DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea 
Subsemnatul(a) …………………………………  , în calitate de reprezentant legal al  
……………………………………..  în calitate de ofertant la achizitia directa de atribuire a 
contractului Furnizare echipamente IT, – organizată de Asociația pentru Infrastructură Regională și 
Dezvoltare Durabilă – Someș Dej la data de 30.07.2014, declar pe proprie răspundere cu privire la 
situaţia operatorului economic pe care îl reprezint că: 

a) nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile sale nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu se află într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată 
prin lege; 

b) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) şi-a 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; 

    c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive 
imputabile subscrisei, care să producă grave prejudicii beneficiarilor acesteia; 

d) nu a fost condamnat, în ultimii trei 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 informații false şi că voi prezenta informațiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d). 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
De asemenea, declar pe proprie răspundere ca: 
Operatorul economic nu a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani in ultimii 5 ani. 
Înțeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
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 
          Data completării  
Cu stimă, 
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Ofertant, 
 

 

Formular 2 
 
Operator 
 
 

DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese 

 
 
Subsemnatul(a)........................................., cu domiciliul ............................................CNP 
......................., posesor al CI…………….seria……………….., in calitate de 
……………………….al…………………………… (se inserează numele operatorului economic - 
persoana juridică), cu sediul in…………………, J……/……/……, CUI………………., avand calitatea 
de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de achizitie avand ca 
obiect……………………., la data de……………….., organizata de Asociația pentru Infrastructură 
Regională și Dezvoltare Durabilă – Someș Dej, la data de 30.07.2014, declar pe proprie 
răspundere că nu exista situatii  de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si 
societatea nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute de art. 14 din OUG 66/2011, 
respectiv: 

a) nu exista legaturi intre structurile actionariatului Asociația pentru Infrastructură Regională 
și Dezvoltare Durabilă – Someș Dej si SC………………………(denumirea, numele 
operatorului economic),, reprezentantii si/sau prepusii acesteia. 

b) Nu exista legaturi intre membrii comisiei de evaluare din cadrul acestei proceduri de 
achizitie si  SC ………………………. (denumirea, numele operatorului economic), 
reprezentantii s/sau prepusii acesteia. 

c) SC…………………….(denumirea, numele operatorului economic),nu detine , direct sau 
prin prepusi, pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de 
achizitie organizat de Asociația pentru Infrastructură Regională și Dezvoltare Durabilă – 
Someș Dej. 

d) Societatea pe care o reprezint nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, 
ruda , sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele ce detin functii de 
decizie in cadrul beneficiarului prin care acestea din urma sa detina parti sociale, parti de 
interes, actiuni din capitalul subscris al ofertantului, respective al prepusilor sau 
subcontractantilor ofertantului. 

e)  nu ne aflam în vreo situaţie de conflict de interese, după cum este acesta definit la art. 
14  din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 66/29.06.2011, în relaţia cu Beneficiarul Achiziţiei 

 
Ma angajez ca in cazul in care apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării 
procedurii de achiziţie, sa va notific in scris şi să iau măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declarative nu este conforma cu realitatea voi fi exclus din 
procedura de atribuire. 
 
                      Data completării  
Cu stimă, 
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Ofertant, 
 

 
 
 
Operator 

Formular 3 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute  la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie 
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin  până la 
gradul al patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul AIRDD Somes Dej, în ceea ce 
priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute in  OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul AIRDD 
Somes Dej; 

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 AIRDD Somes Dej cu privire la  
aspectele evidentiate in prezenta declaratie.  
         
Data completării  
Cu stimă, 
 

Ofertant, 
 
 
 
 

 
 

 


