OFERTANT
(adresa completa)............................................

DECLARATIE DE RESPECTARE
A LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
IN CADRUL ACHIZITIILOR PUBLICE

Subsemnatul................................................................., in calitate de reprezentant legal
al..............................................................................., declar pe propria raspundere
sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ca ofertantul nu este in conflict de
interese, conform prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, in cadrul procedurii de
achizitie publica achizitie echipament, cod CPV: 30213100-6 - Computere portabile
avand ca Achizitor FUNDATIA CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA
VALCEA, strada Regina Maria nr 7, 240151, Ramnicu Valcea, judet Valcea.
Extras OUG 66/2011:
art. 14
“(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept
privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să
determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei 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.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora”
art. 15:
“(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să
depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta
definit la art. 14.
(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie,
ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această
procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective”

Data: ____________________
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