Anexa nr. 9.8.
Formular nr. 12 C
Operator economic
Denumire
_____________________________________________
CUI
_____________________________________________
Nr ORC
_____________________________________________
Cod IBAN / Banca
_____________________________________________
_____________________________________________
Adresa
_____________________________________________
_____________________________________________
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul , reprezentant împuternicit al _____________________________________ (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică LICITAŢIE DESCHISĂ (se menţionează
procedura), având ca obiect Achiziţia de servicii de imprimare a buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru
alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din anul 2008, Cod CPV 79810000-5 (Rev. 2) (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de _________________ (zi/lună/an), organizată
de Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă :
în nume propriu ;
ca asociat în cadrul asociaţiei
ca subcontractant al

…………………………………………….
…………………………………………….

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că :
nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici ;
sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul 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.
4. 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 şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, 910001, Călăraşi,
str. Sloboziei, nr. 9-11 (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,
_____________________________
(numele şi prenumele)

_____________________________
(semnătura autorizată)
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