Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica ............... (se menţionează
procedura), având ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizată de ....................... (denumirea autorităţii
contractante), particip şi depun oferta:
[ ] în nume propriu;
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ..............................;
[ ] ca subcontractant al .........................................;
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa.
(Se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar ca 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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul
derulării contractului de achiziţie publica.
4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................ (denumirea şi
adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu
activitatea noastră.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ......................... reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, 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. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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, aprobată prin
Legea nr. 337/2006, 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.
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.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa
semneze oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

DECLARATIE
Privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006,

Subsemnatul(a) ...................................................... (denumirea, numele operatorului
economic) in calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator la
procedura de …………………………. (se mentioneaza procedura) pentru contractului de
achizitie publica avand ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii si codul CPV), la data de ............................. (zi/luna/an), organizata de
........................(denumirea autorităţii contractante ), declar pe propria raspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari,
respectiv 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 inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante.
Inteleg că, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil
de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

CERTIFICAT
de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnatii,……………………………, reprezentant/reprezentanti legali al/ai ..
………………….., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica
organizata de …………………………………, in calitate de autoritate contractanta,
certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele ………………………….., urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in
conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice
privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau
juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in
cadrul aceleasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de
participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare
concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau
nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin
natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea
ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intru totul conforme cu realitatea.
Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

Denumire operator economic
Adresa si datele de identificare

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a
guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că
............. (denumirea operatorului economic) nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai
jos:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator judiciar
sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii
sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute
la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate
printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce
ca dovada mijloace probante in acest sens.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta
_________________________________________________
Data completarii:
___/___/______

Semnatura si stampila

