FORMULAR 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţa 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 modificări şi completări prin Legea 337/2006, 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, fraudă şi/sau pentru spălare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip în două sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuală şi o altă
candidatura/oferta comună, nu depun oferta individuală, fiind nominalizat ca subcontractant
in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că S.C. U.M. Cugir S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declatratie este valabila pana la data de _________________
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Operator economic ,
_________________
(semnatura autorizată)

FORMULAR 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARA IE
privind neîncadrarea în situa iile prevăzute la art. 181
din OUG 34/2006

Subsemnatul(a) ........................................................... [denumirea/numele operatorului
economic], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de …............................ [se
menţionează procedura] pentru atribuirea contractului de achiziţie având ca obiect
..................................... [denumirea produsului], la data de .............. [zi/luna/an], organizată
de ........................................ [denumirea societatii solicitante], declar pe proprie răspundere
că:
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunțate 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 este
stabilit;
c) în ultimii 2 ani nu au fost cazuri în care nu mi-am îndeplinit sau mi-am îndeplinit
în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a
produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) 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.
e) nu prezint informatii false si voi prezenta informatiile solicitate de catre S.C. U.M.
Cugir S.A. in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că S.C. U.M. Cugir S.A. are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
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,
………………………….
(semnatura autorizată)

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR 5

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRODUSE FURNIZATE Î N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..........................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg
că S.C. U.M. Cugir S.A. 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.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu
activitatea noastră.

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizată)

Anexa la formularul 5

Lista livrărilor
Nr
crt.

0

Denumirea şi obiectul
contractului (cantitate
si tip produse livrate)
- Numărul şi data
contractului
1

Denumire beneficiar

2

Calitatea în care a participat
la îndeplinirea contractului:
- contractant unic
- contractant asociat;
- subcontractant
3

Valoarea contractului
a) iniţială
b) finală
(la data semnării (la data finalizării
contractului)
contractului)
4

5

Perioada
livrare

Proces-verbal
recepţie

6

7

Data completării ...................
Ofertant ……………………………………….
(semnătura autorizată)

