OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic
persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura de achiziție directă pentru achiziția de
........................................................................., cod CPV ..................................., la data de
............................., organizată de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor – Municipiul
București, declar pe proprie răspundere că:
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din
Legea nr. 98/2016.
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situațiiprevăzute de art. 167 (1) din Legea nr. 98/2016,
respectiv:
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51din Legea nr. 98/2016;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activității;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutulinformațiilor transmise la solicitarea autorității
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecție;
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să
obțineminformații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de
atribuire și nu am furnizat din neglijențăinformații eronate care pot avea o influență semnificativă
asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
……………………….
(semnătura autorizată )
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