Operator economic
(denum irea/num ele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

S u b se m n a tu l(a )........................................................ reprezentant îm puternicit a l ..............................
..............................................................................................(denum irea/num ele operatorului economic)
în calitate de
ofertant la procedura de ..................................................................................... (se m enţionează procedura) pentru
atribuirea
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
........................................
................................................................................................................ (denumirea produsului şi codul CPV), la data de
................................. (zi/luna/an), organizată d e ................................................................................
...................................................................................(denum irea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere si
sub sancţiunea excluderii din procedura si a sancţiunii aplicabile pentru fals in declaraţii că:
- nu mi-am incalcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele com ponente ale bugetului general consolidat, în conform itate cu prevederile legale în vigoare în România
sau în ţara în care sunt stabilit, obligaţii stabilite printr-o hotarare judecătoreasca sau decizie adm inistrativa avand
caracter definitiv si obligatoriu in conform itatea cu legea statului in care sunt stabilit.
De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sancţiunea excluderii din procedura si a sancţiunii
aplicabile pentru fals in declaraţii că:
a) nu mi-am incalcat obligaţiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.
b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau
în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situaţia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract
de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar
aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni com parabile;
h) nu voi transm ite declaraţii false în conţinutul inform aţiilor transm ise la solicitarea autorităţii contractante
în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care m i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii
de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă sem nificativă asupra deciziilor autorităţii
contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.
Subsemnatul declar că inform aţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirm ării declaraţiilor, orice docum ente
doveditoare de care dispun.

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 completării

Operator economic,
(semnătura autorizată)
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