Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 8

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................reprezentant al ................. [denumirea operatorului economic], în calitate de
ofertant
la
procedura
………………...[se
menţionează
procedura]
pentru
achizitia
de
........................................................................... [se inserează denumirea produselor si codul CPV], din data de
.............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii
contractante], declar pe proprie răspundere că societatea pe care o reprezint nu se afla in vreuna din sitiatiile de
mai jos:
a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic;
c) nu şi-a 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;
c1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
d) a 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;
e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
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.

Data __________
_____________, (semnătura) în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru şi
în numele _________________________________ (denumirea/numele operator economic)

Ofertant SC_______________________
CUI____________

Adresa:
tel:______________/fax:__________________
Formular 10

LISTA
unităţilor service acreditate conform legislatiei romane in vigoare unde se vor efectua
reviziile tehnice obligatorii şi reparaţiile pe durata garanţiei pentru utilajele si aparatura
achizitionata ce face obiectul contractului.
Nr.
crt.

Unitate service

Localitate

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

Distanţă faţă de sediul
achizitorului (UM Km)

