OPERATOR ECONOMIC
……………………………
(denumirea/numele)

Formularul nr. 1

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
1. Subsemnatul/a ............................ ………………………..............., în calitate de (ofertant /
candidat / ofertant asociat / subcontractant / tert susţinător), la..........…………………..in temeiul
art 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice , declar pe proprie răspundere, sub
sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
• nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al
patrulea incusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judetean Botosani.
• nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Legea nr.
98/2016, cu cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Consiliului Judetean Botosani .
2. 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 contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.
4. Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai........................................
(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în
legătură cu activitatea legătură noastră.
Operator economic
.........................................................................
(nume şi funcţie persoana autorizata )
A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si terţul susţinător, dacă este cazul.

Nota:Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei, sunt urmatoarele: Macaleti Costica– Presedinte,
Birta Dorin – vicepresedinte, Toma Constantin-Liviu – vicepresedinte, Patrascu Antonela Elena - director executiv, Didii Magda - director executiv, Marian Amalia – Petronela –
director executiv, Pintilii Geanina – director executiv, Tiganasu Viorel – sef serviciu, Gavriloaie
Marius – consilier juridic, Schiopu Florin – sef serviciu, Chiriac Marina – consilier.
Consilierii Judeteni: Abacioaei Rodica, Andrei Cristina-Andreea, Andries Valerian, Andrioaie
Mariana, Anton Radu, Aramă Daniela, Arosoaie Lucian-Dinu, Barliga Rodica, Birta Dorin,
Breșug Cristina, Buhaianu Bogdan-Ciprian, Bursuc Constantin, Gireada Ionut, Ivanescu
Victor, Macovei Ada-Alexandrina, Marian Sergiu, Nazare Gheorghe, Olaru Catalin-Cristian,
Pătrăuceanu Constantin-Neculai, Pietraru Florentin, Plesca Stelian, Marin Ana, Rădăuceanu
Petre, Roman Magda Roxana Rusu Gheorghe, Sauca Mariana-Mirela, Sorescu Gheorghe,
Stirbu Florin, Todica Gheorghe, Tupilus Petre, Vazdoaga Gheorghe.

OPERATOR ECONOMIC
……………………………

Formularul nr. 2

(denumirea/numele)

Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile din Caietul de sarcini

Subsemnatul …………………………….. (nume şi prenume), reprezentant
imputernicit
al
.................................................................................(denumirea/numele
şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar că produsele/serviciile ce urmează să le
furnizam/prestăm vor respecta întrutotul specificaţiile Caietului de sarcini.
Şi
Prin prezenta luăm la cunostinţă ca orice deviere a ofertei noastre de la specificaţiile
Tehnice, indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către Autoritatea Contractantă.

Data completării……………………

Operator economic,
…………..……....………………………..
(semnătura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
……………………………

Formularul nr. 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul(a) ……………..………………………………………………………….
(nume/prenume), domiciliat(a) in..………………………………… (adresa de domiciliu),
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat
de................................., la data de …………, CNP…………….…………………., in calitate de
reprezentant legal al operatorului economic ……………………………… (denumire), avand
calitatea de ofertant unic (dupa caz), la procedura de atribuire a contractului ,,Servicii de
întreținere și reparații a autovehiculelor din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean
Botoşani”, organizată de Judetul Botoşani – Consiliul Județean Botoșani, declar că posed
următoarele dotări considerate a fi necesare pentru realizarea serviciilor supuse achiziției:
- atelier reparații dotat cu minimum 2 elevatoare;
- atelier tinichigerie și vopsitorie;
- atelier reparații electrice;
- stand de probă pentru direcție;
- tester electronic pentru diagnosticare parametri de funcționare.

Data ……………

Reprezentant legal
…………………………………………………………………………….
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
………………………………..
(semnatura)

