
Formular nr. 12D  

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertã independentã 

 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali 

al/a............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã 

organizatã de ..........................., în calitate de autoritate contractantã, cu nr. ........................ din 

data de ........................, certific /certificãm prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt 

adevãrate şi complete din toate punctele de vedere.  

II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele ................................., urmãtoarele  

1. Am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;  

2. Consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în 

condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã;  

3. Fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã 

înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã;  

4. In sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau 

juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în 

cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de 

participare;  

5. Oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare 

concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;  

6. Oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în 

ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta 

sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin 

natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri;  

7. Oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în 

ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor 

oferite;  

8. Detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui 

concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor.  

III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.  

Ofertant,  

Data ...............  

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnãturi)  

 


