SECŢIUNEA III
FORMULARE

1.

Scrisoarea de înaintare

Solicitat √

2.

Împuternicire

Solicitat √

3.

DECLARAŢIE privind
neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 180 şi 181
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006

4.

Formular de ofertă

Dacă este cazul.

Solicitat √

Solicitat √

Oferta va fi însoţită de următoarele documente:
1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1);
2) Împuternicire (Formularul 2)
împreună cu o copie după un document de identitate
(Buletin de identitate / Cartea de Identitate/ Paşaport) al
persoanei care reprezintă ofertantul;

Solicitat √

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de
vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără
TVA şi cu TVA.

Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului,
respingerea ofertei ca inacceptabilă.

1

Formular
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate),
reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere,
în calitate de ofertant la achiziţia……………………, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
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 aprobată cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv că:
a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
c) ne-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 suntem stabiliţi] până la termenul limită de depunere al
ofertei;
c 1) în ultimii doi ani ne-am îndeplinit sau nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile
contractuale, din motive imputabile, fapt care nu a produs sau nu este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) nu am fost condamnaţi, 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) prezentăm informaţii false sau nu prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie
2. De asemenea, certific faptul că niciunul dintre subcontractorii nominalizaţi în cadrul ofertei nu
se regăseşte în nici una dintre situaţiile menţionate în cadrul articolelor 180 si 181 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.
3. 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,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante - Ministerul
Fondurilor Europene – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.
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5. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
____________________________________
(denumire/nume operator economic)
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