      Ofertant
___________________________




DECLARAŢIE
                    privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 
                          Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006


Subsemnatul(a) ______________________ in calitate de candidat la procedura   de  atribuire prin achizitie directa a lucrarii: „CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA ICLOZEL, COMUNA ICLOD, JUDETUL CLUJ” , codul CPV : 45212360 – 7 – Lucrari de constructii de cladiri religioase (rev.2), organizata de catre Comuna Iclod, localitatea Iclod, nr. 440A, judetul Cluj, declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit;
c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale iar in cazul cand mi-am îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei, aceasta nu a fost din motive imputabile mie;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) nu am prezentat informaţii false prezentând informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul 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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabila pana la data de 17.05.2016

Data completării:______________________

Numele si prenumele: __________________

Funcţia: _____________________

Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele S.C.______________________ 



     LS.

Semnătura

