
\

Formularul nr.12B

        Operator economic
    …………………………..
    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181  din OUG 34/2006

modificata

    Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant la procedura …………………… pentru atribuirea contractului având ca obiect
…………………………… organizată de Municipiul Cluj-Napoca, declar pe propria răspundere că:
− nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
− mi-am îndeplinit obligaţiile de plata 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 sunt stabilit;
− în ultimii 2 ani nu au fost cazuri în care să nu îmi fi îndeplinit sau să îmi fi îndeplinit în mod
defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile operatorului economic pe care îl reprezint, fapt
care să fi produs sau să fi fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
− nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
− nu am prezentat informaţii false şi am prezentat informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi de selecţie.
    Subsemnatul 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, orice
documente doveditoare de care dispun.
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

    Data completării …..................(ziua, luna anul).

Operator economic,
…............. …………………(numele operatorului economic)

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)



Operator economic                                     FORMULARUL A
..........................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE  PRIVIND ELIGIBILITATEA

         Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la
art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani.
       Subsemnatul 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, orice
documente doveditoare de care dispun.

  Data completării .............

           Operator economic,
            ...................................



Formular nr. BB

        Operator economic
    _________________________
        (denumirea/numele)

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.

Operator economic,
................………………………..

(semnatura autorizata)



Formular C

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
    .....................
    (denumirea/numele)

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

  5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .........../(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............../(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........../(adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de înmatriculare/înregistrare)
    8. Principala piata a afacerilor:
     9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
*T*
────────────────────────────────────────────────────────
                           Cifra de afaceri anuala     Cifra de afaceri anuala
        Anul               la 31 decembrie                                   la 31 decembrie
                                     (mii lei)              (echivalent euro)
────────────────────────────────────────────────────────
   1.
────────────────────────────────────────────────────────
   2.
────────────────────────────────────────────────────────
   3.
────────────────────────────────────────────────────────
   Media anuala:
────────────────────────────────────────────────────────

Candidat/ofertant,
....................

(semnatura autorizata)



Formular M

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana

juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează

procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz,

denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data],
organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere, sub sanctiunea prevazute de art. 292 din Codul de proced.penala, că nu
sunt in situatia prevazuta in  art. 69^1 din  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare :

ART. 69^1

    Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul

consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are 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 este exclus din procedura de atribuire.

  Operator economic,

                            

         ………………………….


