Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Apelul pentru proiecte POCU/633/6/14/Cresterea participarii la programe de învatare la locul de munca
a elevilor si ucenicilor din învatamântul secundar si tertiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta
conform SNCDI
Titlul proiectului: „Practicant serios-un angajat valoros”
Contract: POCU/633/6/14/132910

Operator economic
..................................................
Declaraţie privind conflictul de interese
Subsemnatul ................................................................... reprezentant legal al
.......................................................................,adresa...............................
......................................, în calitate de ofertant la procedura de achiziţie, având ca
obiect servicii de leasing operational auto, desfăşurată de către Asociatia Excelenta in
Educatie si Formare Continua, in cadrul proiectului „Practicant serios-un angajat valoros”
ID 132910, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum
este acesta prevazut la art. 326 din Legea 286/2009 privind Codul penal, că societatea:
a) Nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016
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 ulterioare.
b) Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, şi anume în situaţia în care există legături între
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni
în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica
în scris Autoritatea contractantă de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe
perioada derulării procedurii de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei
respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011.
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.
Înteleg de asemenea că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi
respinsă.
Data completării .............................

Operator economic
(semnătura autorizată)

