
 Pagina 1 

 

 

 

FORMULAR DECLARATIE UNICA A OFERTANTULUI 
 

I. INFORMATII PRIVIND ACHIZITIA 
 
 

Identitatea achizitorului Raspuns: 

Nume: 

Nr. inreg. Reg. Com. si CUI 

Sediu 

EPTISA ROMANIA SRL 

J40/3249/2004 ; 16193331 

Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, RAMS Center, et. 5, corp A, sector 3, 

033094, Bucureşti, România 

Ce achizitie este vizitata? Raspuns: 

Titlu Furnizarea de materiale si servicii de publicitate și informare în cadrul 
„Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” 

Procedura: Cere de oferta 

Numărul de referinta atribuit achizitiei de catre Achizitor MEDIAS_PR_270922 

 

II. A: INFORMATII PRIVIND OPERATORUL ECONOMIC 

 

Identificare: Raspuns: 

Nume:  

Cod de identificare fiscala:  

Adresa postala:  

Persoana de contact Nume, telefon si e-mail 

Informatii Generale: Raspuns: 

Operatorul economic este o microintreprindere, o intreprindere mica 
sau o intreprindere mijlocie? 

 

Operatorul economic participa la procedura de achizitie publica 
impreună cu altii? 
Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului 

 

Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului 
Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care 
participă la procedura de achiziție publică împreună 

 

II. B: INFORMATII PRIVIND REPREZENTANTII OPERATORULUI ECONOMIC 

 
Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu 
privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor 
sau să furnizeze informații care să îi permită Achizitorului să obțină 
acest certificat direct prin accesarea unei baze de date disponibilă în 
mod gratuit? 

DA 

Adresa internet 
 

Autoritatea sau organismul emitent(a) 
 

Referinta exacta a documentatiei 
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Numele si prenumele reprezentantului operatorului economic: 
 

Pozitie/actionand in calitate de:  

Adresa postala 
 

Telefon  

E-mail:  

Daca este cazul, va rugam sa furnizati informatii detaliate privind 
reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia…): 

 

 

III. Motive de excludere 

 
A: MOTIVE REFERITOARE LA CONDAMNARILE PENALE 

 
 

Participare la o organizatie criminala Raspuns: 

Operatorul economic Insusi sau orice persoana care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control In cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari 
pronuntate printr-o hotarare definitiva pentru participare la o 
organizatie criminala, printr-o condamnare pronuntata cu cel mult 
cinci ani In urma sau In care continua sa se aplice o perioada de 
excludere prevazuta In mod direct In condamnare? Astfel cum este 
definita la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 
24 octombrie 2008 privind lupta Impotriva crimei organizate (JO L 
300, 11.11.2008, p. 42). 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Corupție Raspuns: 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru 
corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o 
condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care 
continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod 
direct în condamnare? Astfel cum este definită la articolul 3 din 
Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari 
ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale 
Uniunii Europene, JO C 195, 25.6.1997, p. 1, și la articolul 2 alineatul 
(1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 
privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, 
p. 54). Acest motiv de excludere se referă, de asemenea, la corupție, 
astfel cum este definită în dreptul național al autorității contractante 
(entității contractante) sau al operatorului economic. 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Frauda Raspuns: 

Operatorul economic Insusi sau orice persoana care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control In cadrul acestuia a facut obiectul unei condamnari pentru 
frauda pronuntate printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare 
pronuntata cu cel mult cinci ani In urma sau In care continua sa se 
aplice o perioada de excludere prevazuta In mod direct In 
condamnare? In sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea 
intereselor financiare ale Comunitatilor Europene (JO C 316, 
27.11.1995, p. 48). 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 
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Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste Raspuns: 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru 
infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, 
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolele 1 și 3 din Decizia- 
cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului 
(JO L 164, 22.6.2002, p. 3). Acest motiv de excludere include, de 
asemenea, instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși o 
infracțiune, în sensul articolului 4 din respectiva decizie-cadru. 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Spalare de bani sau finantarea terorismului Raspuns: 

Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru 
infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, 
pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare 
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, 
p. 15). 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Exploatarea prin muncă a copiilor si alte forme de trafic de persoane Raspuns: 
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Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al 
organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de 
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări 
pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă 
a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare 
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se 
aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în 
condamnare? Astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 
2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 
2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei- 
cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1). Vă 
rugăm să repetați de câte ori este necesar. 

 

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

B: MOTIVE LEGATE DE PLATA IMPOZITELOR SAU A CONTRIBUȚIILOR 
LA ASIGURĂRILE SOCIALE 

 

Plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale Raspuns: 

Operatorul economic și-a incalcat obligațiile cu privire la plata 
impozitelor , atât în țară în care este stabilit, cât și în statul membru 
al autorității contractante sau entității contractante, în cazul în care 
este diferit de țara de stabilire? 

 

Operatorul economic și-a incalcat obligațiile cu privire la plata 
taxelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale , atât în țară în care 
este stabilit, cât și în statul membru al autorității contractante sau 
entității contractante, în cazul în care este diferit de țara de stabilire? 

 

C: MOTIVE LEGATE DE INSOLVENȚĂ, CONFLICT DE INTERESE 
SAU ABATERI PROFESIONALE 

 
Informații privind eventualele cazuri de insolvență, conflict de 
interese și abateri profesionale 

Raspuns: 

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei de mediu  

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei sociale  

Incalcarea obligatiilor In domeniul legislatiei muncii  

Falimentul  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Insolventa  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Concordat preventiv  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Situatii similare, In temeiul legislatiei nationale, cum ar fi falimentul  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Active administrate de lichidator  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Activitatile economice sunt suspendate  
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Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea 
concurentei 

 

Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave  

Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de 
achizitii publice 

 

Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de 
achizitii publice 

 

Incetare anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile  

Vinovat de interpretare eronata, nedivulgare de informatii, 
incapacitate de a furniza documentele necesare si obtinere de 
informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura 

 

 

IV: Criterii de selectie 

 
A: CAPACITATEA DE A CORESPUNDE CERINTELOR 

 
 

Inscrierea in registrul comertului  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent, referința exacta a documentatiei]: 

 

 

B: SITUATIA ECONOMICA SI FINANCIARA 
 
 

Situatia economica si financiara Raspuns: 

Cifra de afaceri medie anuala  

Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

 

C: CAPACITATEA TEHNICA ȘI PROFESIONALA 
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Experienta similara a ofertantului: Contract1: 

Date identificare contract:  

Document de receptie:  

Descrierea serviciilor si Cantitatea realizata (indicatori tehnici ce 
caracterizeaza serviciile prestate):  

Procentul de participare al ofertantului 

Valoare servicii similare ofertant in ultimii 5 ani impliniti la data 
depunerii ofertei: ______lei (fara TVA). 
 
Data inceput:  
Data sfarsit:  
Beneficiari:  
Adresa si date de contact:  

 

Contract 2: 

[...] 
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Daca documentele relevante sunt disponibile în format electronic, va 
rugam să precizati [adresa internet, autoritatea sau organismul 
emitent (a), referința exacta a documentatiei]: 

 

Proportia de subcontractare Descriere: 
 

 


