
Anexa nr. 10.1 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic 
..........................
(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E
 pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180

Subsemnatul,  ..............  reprezentant  împuternicit  al  .........................  (denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat 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, 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, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

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.

Data completării

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

(semnătură autorizata)



Anexa nr. 10.2 - DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic

Operator Economic 
..........................
(denumirea)

D E C L A R A Ţ I E
 pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181

Subsemnatul,  .................................  reprezentant  împuternicit  al  .............  (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat 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:

a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic; 
b) 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 sunt stabilit
pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
d)  nu am fost condamnat,  în ultimii  3 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
e) nu  am  prezentat  informatii  false  in  scopul  demonstrarii  indeplinirii  criterilor  de
calificare si selectie.

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.

Data completării

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

(semnătură autorizată)

  



Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE

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

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................
(numărul înmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1.  Activităţi  CAEN pentru care există  autorizare..................................(se  va solicita  după caz,
certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare
specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
7. Principala piaţă a afacerilor :
8. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul
Cifra  de  afaceri
anuală (la 31 dec.) lei

             Cifra de afaceri anuală (la 31 dec.)
echivalent alta VALUTA

1..............
2.............
3..............
Media anuală :

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 45– Model scrisoare de înaintare

  
OPERATORUL ECONOMIC

___________________
(denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare  a  anunţului/invitaţiei  de participare  nr.  ______ din ______________,  privind

aplicarea  procedurii  de  ____________________(denumire  procedură)  pentru  atribuirea

contractului  _________________________________________(denumirea  contractului  de

achiziţie publică),

noi  ________________________________________  (denumirea/numele  operatorului  economic)

vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia

pentru  participare,  în  cuantumul  şi  în  forma  stabilită  de  dumneavoastră  prin  documentaţia  de

atribuire;

2. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de

________ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ___________ Cu stimă,

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

 (semnătura autorizată )
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