CRITERII CALIFICARE FURNIZORI

SOLUȚIE DE COMUNICAȚII UNIFICATE (VOCE-VIDEO)
Banca de Export-Import a României – EximBank S.A. este interesată în colaborarea cu companii
experimentate şi cu expertiză în segmentul financiar-bancar în vederea achiziționării unei soluții de
comunicații unificate voce-video.

Companiile interesate în colaborarea cu EximBank pentru acest proiect sunt așteptate să depună la
Registratura EximBank din Splaiul Independenței nr. 15, sect. 5 București, nu mai târziu de miercuri 25
septembrie ora 12.00, următoarele documente obligatorii pentru calificarea în etapa de depunere a
ofertelor financiare:
1. Formularul A (Încadrarea în situația prevăzută de art 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedură);
2. Formularul B (Încadrarea în situația prevăzută de art 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea
ofertantului din procedură);
3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 30 de zile, din care
să reiasă că operatorul economic are înscris ca domeniu de activitate obiectul prezentei
proceduri – original sau copie lizibilă;
4. Pentru persoanele juridice/fizice străine:
a) Certificat de înregistrare fiscală sau orice document care dovedește o formă de
înregistrare a ofertantului / – traduse
b) Certificat privind îndeplinirea obligațiilor de plată către stat emis de autoritatea
financiară competentă - tradus
5. Formularul nr. 1, în care se va prezenta cifra medie anuală de afaceri globală pentru ultimii 3 ani
(2010, 2011, 2012)
Nota: Nivel minim de calificare: media cifrei de afaceri a ofertantului pentru ultimii trei ani (2010,
2011, 2012) trebuie să fie egală sau mai mare decât 10.000.000 Lei.
6. Formularul nr 2 - împreună cu Anexa aferentă - lista principalelor livrări de soluții similare
efectuate în ultimii 3 ani, conținând perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din
urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.
Nota: Nivel minim de calificare: Se va prezenta cel puțin un contract similar de furnizare produse
din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
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7. Se vor prezenta documente emise de organisme acreditate care atestă respectarea standardelor
de asigurare a calității, securității, mediului respectiv:
a) Certificat ISO 9001 - privind managementul calității ofertantului sau echivalent - copie
lizibilă;
b) Certificat ISO 14001 - privind managementul mediului sau echivalent - copie lizibilă;
c) Certificat ISO 27001 - privind managementul securității informației ofertantului sau
echivalent - copie lizibilă;
8. Dovada certificării la nivel înalt a ofertanților cu cel puțin un producător de echipamente de
voce/video - copie lizibilă;
9. Pentru personalul de specialitate ofertanții vor face dovada că personalul de specialitate implicat
în executarea contractului va include cel puțin:
a) un inginer specialist în soluții de voce video;
b) un inginer specialist în securitate;
c) un inginer specialist în tehnologii servicii internet și date;
d) un inginer specialist în rețele.
Nota: Pentru demonstrarea specializărilor personalului de specialitate propus de ofertant, acesta
va furniza copii ale diplomelor de certificare emise de producătorul/ producătorii echipamentelor
sau o declarație pe proprie răspundere.

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 “ SOLUȚIE DE COMUNICAȚII
UNIFICATE (VOCE-VIDEO)” și numele ofertantului.
3. În plic vor exista 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.

Page 2 of 6

FORMULAR A
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................
declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de
fals în declarații, că nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 180 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații
criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatura/oferta individuală și o altă candidatură/ofertă comună, nu depun
oferta individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
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.
Prezenta declarație este valabilă până la data de ………………………… .

Data completării ......................

Operator economic,
(semnatura autorizată)
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FORMULAR B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura
de
.........................................................
pentru
achiziția
de
...........................................................................,
la
data
de
..............,
organizată
de
................................................ ........................................
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 în România;
c)
nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,
pentru o faptă 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
fapta 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 ca în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic,
........................................
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FORMULAR nr. 1
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. Principala piață a afacerilor:
9. Cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani:
______________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
( lei)
______________________________________________________________________
1.2010
______________________________________________________________________
2.2011
______________________________________________________________________
3.2012
______________________________________________________________________
Media anuală:
______________________________________________________________________
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizată)
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FORMULAR nr. 2
OFERTANT
.................................................
(denumirea/numele)
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
LIVRĂRI DE PRODUSE EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI
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 ...................................................... .
Ofertant,
………… ……………….
(semnatura autorizată )
ANEXA LA FORMULARUL 3
Nr.
crt.

Obiect
contract
1

Denumirea/numele
beneficiarului
2

Calitatea
furnizorului*)
3

Procent îndeplinit de
furnizor (%)
4

Perioada de derulare a
contractului **)
5

1
2
3

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducator (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.
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