CRITERII CALIFICARE FURNIZORI

ACHIZIȚIONARE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM TREZORERIE
Banca de Export - Import a României – EximBank S.A. este interesată în colaborarea cu companii cu
expertiză în domeniul soluțiilor IT bancare în vederea achiziționării și implementării unui sistem de
trezorerie integrat prin care să se poată realiza într-un mod optim și performant:
- managementul operațional și de risc al activității de trezorerie a băncii cu privire la activitățile
de piață valutară, piață monetară, produse financiare derivate;
- integrarea acestui sistem cu sistemul băncii și platformele de tranzacționare.
Companiile interesate în colaborarea cu EximBank pentru acest proiect sunt așteptate să depună la
Registratura EximBank din str. Barbu Delavrancea nr. 6A, sect. 1 București, nu mai târziu de 27.02.2015
ora 12.00, următoarele documente obligatorii pentru calificarea în etapa de depunere a ofertelor
financiare:
1. Formularul 1 – în care se vor prezenta informații despre candidat/ofertant cu privire la
neîncadrarea în anumite situații.
Nota: Nivel minim de calificare: Dacă ofertantul/candidatul se încadrează în vreuna dintre
aceste situații este descalificat.
2. Formularul 2 – în care se vor prezenta informații generale despre candidat/ofertant și cifra de
afaceri pentru ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014).
Notă: Nivel minim de calificare: media cifrei de afaceri a ofertantului pentru ultimii trei ani (2012
– 31.12.2012; 2013 – 31.12.2013; 2014 - 30.06.2014) trebuie să fie egală sau mai mare decât
100.000.000 RON sau echivalent EUR.
3. Pentru persoane juridice române - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile– original sau copie lizibilă.
4. Pentru persoanele juridice străine - Certificat de înregistrare fiscală sau orice document care
dovedește o formă de înregistrare a ofertantului - tradus.
5. Formularul nr 3 - împreună cu Anexa aferentă - lista principalelor 3 (trei) implementări de
soluții de trezorerie efectuate de către candidat/ofertant, conținând băncile beneficiare,
termenul de implementare, modulele și interfețele implementate precum și lista principalelor
implementări efectuate in România.
Notă: Nivel minim de calificare: cel puțin un contract de soluție de trezorerie
furnizat/implementat în România.
6. Certificări privind standardele de asigurare a managementului calității: se vor prezenta
documente emise de organismele acreditate, care atesta respectarea standardelor de asigurare
a calității, respectiv certificat ISO 9001 privind managementul calității sau echivalent - copie
lizibilă.
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7. Scrisoare de bonitate bancară – candidatul / ofertantul va prezenta o scrisoare de bonitate
emisă de către o bancă care își desfășoară activitatea în Europa/ România.
8. Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor - minim 3 (trei) scrisori de recomandare
semnate de bănci care își desfășoară activitatea în Europa/ România, care recomandă soluția
informatică a ofertantului precum și calitatea implementării soluției ofertate.
9. Formular 4 – candidatul/ofertantul va completa Declarația privind politica de confidențialitate
si politica privind conflictele de interese.

Următoarele cerințe sunt obligatorii:
1. Documentele de calificare vor fi prezentate în plic sigilat.
2. Plicul va avea o etichetă prin care se va identifica proiectul “ACHIZIȚIONARE ȘI IMPLEMENTARE
SISTEM DE TREZORERIE” și numele ofertantului.
3. În plic vor exista toate documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor obligatorii de
calificare.

La depunerea documentelor de calificare se va solicita număr de înregistrare și ora de depunere de la
registratura EximBank. Ofertele neînregistrate nu sunt valide.
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FORMULAR nr. 1
CANDIDAT/OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute mai jos:

Subsemnatul(a).................................................., în calitate de ofertant / candidat /concurent la
procedura de selecție a furnizorilor pentru achiziția și implementarea unui sistem de trezorerie, la
data de ..................., organizată de Banca de Export - Import a României – EximBank S.A. declar pe
proprie răspundere că:
a)
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
b)
mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
c)
nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie
profesională;
d) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligațiile contractuale și nu am săvârșit vreo
faptă care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
e) nu prezint informații false și nu refuz prezentarea informațiilor solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și 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.

Candidat/ofertant,
_______________
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FORMULAR nr. 2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
___________________________
(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

8. Număr total de angajați:

9. Activitățile de bază ale companiei și domeniile acoperite:

10. Numărul de persoane alocate de candidat/ofertant pentru dezvoltarea soluției de trezorerie
propuse:

11. Principala piață a afacerilor:
Page 4 of 8

12.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

______________________________________________________________________
Cifra de afaceri
Data
( RON / EUR)
Anul
______________________________________________________________________
1. 2012
31 Decembrie
______________________________________________________________________
2. 2013
31 Decembrie
______________________________________________________________________
3. 2014
30 Iunie
______________________________________________________________________
Media anuală:
______________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
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FORMULAR nr. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
IMPLEMENTĂRI DE SISTEM EFECTUATE

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................................,
(denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului)..........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor,
situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declarație.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante
...................................................................................... cu privire la orice
(denumirea și adresa
autorității contractante) aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.
4. Prezenta declarație este valabilă până la data de ...................................................... .

Candidat/ofertant,
______________________
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ANEXA LA FORMULARUL 3

1. LISTA PRINCIPALELOR 3 (TREI) IMPLEMENTĂRI DE SISTEM DE TREZORERIE EFECTUATE DE
CATRE OFERTANT/CANDIDAT

Nr.
crt.

Obiect
contract*)

Denumirea/numele
beneficiarului

Calitatea
furnizorului**)

1

2

3

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)
4

Termen de
implementare***)
5

1
2
3
*) Se precizează toate modulele și interfețele implementate
**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.
***) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.

2. LISTA PRINCIPALELOR IMPLEMENTĂRI DE SISTEM DE TREZORERIE EFECTUATE DE CATRE
OFERTANT/CANDIDAT ÎN ROMÂNIA

Nr.
crt.

Obiect
contract*)

Denumirea/numele
beneficiarului

Calitatea
furnizorului**)

1

2

3

Procent
îndeplinit de
furnizor (%)
4

Termen de
implementare***)
5

1
2
3
*) Se precizează toate modulele și interfețele implementate
**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.
***) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.
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FORMULAR nr. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
________________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind confidențialitatea si evitarea conflictului de interese

1. Subsemnatul/a………………………………………………….……………, în calitate de ………..……………. (ofertant /
candidat / ofertant asociat / subcontractant), la…………………………………………………………………………, declar
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
-

personalul implicat in oferta se va angaja sa păstreze in mod strict confidențialitatea
informațiilor scrise si/sau orale la care aceștia ar putea avea acces in cursul si după selectarea
unui furnizor final, pentru o perioada de 5 ani. Copierea sau transmiterea către terți a caietului
de sarcini este interzisa si se sancționează conform reglementarilor legale in vigoare.

-

nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul Eximbank S.A.

-

nu sunt implicat în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Eximbank
S.A.

2. Subsemnatul/a………………………………………………….…. declar că voi informa imediat Beneficiarul dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie.
3. 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 declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Candidat / Ofertant
______________________
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