
ANEXĂ
Formular M

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertã independentã

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie
publicã organizatã de ............................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr.
.......................... din data de ........................,
certific/certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice
privinţã;
3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau
juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã
în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de
participare;
5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare
concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta
sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente
care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea
ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data
..............

Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnãturi)



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,
 .......................
    (semnatura autorizata)

FORMULARUL 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 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

OPERATOR ECONOMIC

  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

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

peroana 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 că:
�nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
�nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
�mi-am 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.................
�în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit toate obligaţiile contractuale fara sa existe situatii in care mi-am
îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive care imi sunt imputabile, fapt care a
produs sau care a fost de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
�nu am 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.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

        (semnatura autorizată )


