Formular nr. 12A
Operator economic
_____________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul..................................................................................., reprezentant împuternicit al
...................................................................................... denumirea/numele şi sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu mă aflu în situaţia prevăzută la art.
180 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 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 spălare de bani.
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.

Data completării .............

Operator economic,
.....................................
(semnătura autorizată)

Formular nr. 12B
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul....................................................................., reprezentant împuternicit al
...................................................................(denumirea, numele operatorului economic), în calitate
de ofertant la procedura de cumpărare directă pentru atribuirea contractului avînd ca obiect:
achizitia a 14 Sisteme de calcul , cod CPV 30213000 - 5, la data de 31.05.2012, ora 12
(zi/luna/an),organizată de Direcţia Poliţiei Locale Timisoara, declar pe propria răspundere că:
NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 181 din OUG 34-2006, respectiv:
a) sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) nu 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 sunt stabilit până la data solicitată;
c^1) în ultimii 2 ani 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) am fost condamnat, 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) prezint informaţii false sau nu prezint 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
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.

Operator economic,
................................................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 12 D
Operator economic
................................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a),.......................................................................
(numele
reprezentantului
legal/împuternicit), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Sistem de calcul”,
CPV 30213000-5, organizată de Direcția Poliției Locale Timișoara, declar pe proprie
răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: NU mă încadrez în nici una
din situaţiile prevăzute la articolul 69¹ din OUG 34/2006, cu toate modificările şi completările
ulterioare, respectiv, adică să am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
ele prevăzute la art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar ca 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, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.
Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

