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

FORMULARUL 3

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit
al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu ma aflu în procedura insolventei sau în lichidare, în supraveghere judiciara sau în încetarea
activitatii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesionala grava care sa îmi puna în discutie integritatea;
d) nu am încheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei în cadrul
sau în legatura cu procedura în cauza;
e) nu ma aflu în vreo situatie de conflict de interese în cadrul sau în legatura cu procedura în cauza;
f) nu am participat la pregatirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregatirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;
g) nu mi-am încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, nu au existat încalcari care au dus la încetarea anticipata a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) nu m-am facut vinovat de declaratii false în continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante în scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt în masura sa prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat sa influentez în mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, sa obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru catre operatorul economic
pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente 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,................................. (semnătură autorizată)
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