Formular 2 - Declarație privind neîncadrarea în situații de conflict de interese

Subsemnatul, ....................................................., în calitate de reprezentant legal al

ofertantului

.............................................................................. înscris în procedura de achiziție de Servicii de
Organizare workshop-uri de educație financiară și antreprenoriat, Servicii de organizare curs de
competențe antreprenoriale acreditat ANC și Servicii de consultanță și mentorat în elaborarea planurilor
de afacere și informarea cu privire la sursele de finanțare nerambursabile, organizată de Asociația
Docuart în cadrul proiectului CONGRUENT - Competențe Necesare Grupurilor Eterogene de Tineri,
proiect derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului in
declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările și completările ulterioare, că NU mă aflu in situații potențial generatoare de conflict de
interese conform OUG 66/2011 și legea 98/2016 cum ar fi următoarele:
•

participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

•

participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

•

participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
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•

situația

în

care

ofertantul

individual/ofertantul

asociat/candidatul/subcontractantul

propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de
conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt
soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu
persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziție implicat în procedura de atribuire;
•

situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate
pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al
doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul
autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de
atribuire.

Dată: ...................

Reprezentant legal,
........................................ (semnătură)

Fond administrat de:

