Operator economic/ Persoana fizica

Formular F2

..............................................................
(denumirea/numele)
Declaratie privind participarea la licitaţie cu ofertă independentă
Către
COMUNA OHABA LUNGA

I. Subsemnatul, ............................................................................., reprezentant/reprezentanţi
legali al / ai
................................................................................................................
intreprindere / asociere care va participa la procedura de concesiune/închiriere
organizată de COMUNA OHABA LUNGA, in calitate de autoritate contractantă,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate si complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, in numele ......................................................................,
următoarele:
1. am citit si am inţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de inchiriere in condiţiile in
care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate si/sau incomplete in orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
inainteze oferta de participare, inclusiv in privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se inţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decat ofertantul in numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează in cadrul aceleiasi proceduri de inchiriere sau ar putea oferta, intrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută si formulată in mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, inţelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in
ceea ce priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a
oferta sau nu la respective procedură sau intenţia de a include in respectiva ofertă
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din inţelegeri intre concurenţi in
ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate in ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de locator.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia in vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevărate si intrutotul conforme cu realitatea.

SEMNATAR

