Formular nr. 6
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant/Terţ susţinător
________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul(a), ................................................................, reprezentant (legal/împuternicit) al
.................................. (denumirea/ numele si sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant
ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului la procedura de ................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare având ca obiect .............. (obiectul
contractului), cod CPV.................., organizată de ..................... (denumirea autorităţii contractante),
declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii, că: NU mă încadrez
în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
respectiv:
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până
la gradul al doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu persoane care deţin funcţii
de decizie în cadrul autorităţii contractante sau cu membrii Juriului;
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau cu
membrii Juriului.
Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante sunt: ......
Membrii Juriului sunt: ......
Subsemnatul(a) ................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă
dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a acordului-cadru sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
acordului-cadru.
De asemenea, 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 că, în cazul în care această 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.
Data completării ___________________
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractant,
_________________
(Numele şi prenumele in clar ale persoanei care semnează, ştampila

