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Referinta:' Clarificari pentru documentatia de atribuire a contractului de achizitie ce are ca obiect

furniza re echipament individual de protectie - Bocanci

•.

Clarificare pentru documentatia de atribuire a contractului de achizitie, postata pe site Conpet nr.
34180/03.09.2014, avand ca obiect furnizare echipament individual de protectie- Bocanci, va comunicam
urmatoarele:

Urmare modificarilor organizatorice din cadrul SC CONPET SA Ploiesti, formularul nr. 6 se
modifica astfel:

Formularul nr. 6

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la art 13 alin, (2) din Normele Interne de Achizitii ale

SC CONPET SA

Subsemnatul(a), , reprezentant legal al
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic)

_______________ , în calitate de ofertant/subcontractor/tert sustinator la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),
procedura de pentru achizitia de _

(se menţionează procedura)

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul
CPV)

la data de organizată de S.C. CONPET SA Ploiesti, declar pe
(se inserează data depunerii ofertei)

proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie I
organ de conducere sau de superv!zare si I sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie,
ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclus!v sau care se afla in relatii comerciale (persoane care detin
parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris) cu persoane ce detin functii de decizie in
cadrul S.C. CONPET SA: Ing. Liviu lIasi -Director General, Ec. Sanda Toader - Director Direcţia
Economică, dr. ing. Gheorghe Ionescu - Director Operaţiuni; ec. Daniel Niculae - Director Departament
Protecţia Infrastructurilor Critice; Ing. Radu Albu - Director Departament Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor - Presedinte comisie de evaluare; Membri comisie de evaluare: ing. Mihai Nica; Serviciu
Prevenire şi Protecţie; Ing. Simona Dinica -Serviciu Prevenire şi Protecţie; ing. Ioan Fomenco - Lider
Sindicat Conpet; Tehn. preţ cost Vasile Bobocea - ServoManagementul Investiţiilor şi Urmărire contracte;
Cons.jr. Cristina VIădescu - Serviciu Juridic; Exp. AP Elena Matei - ServoAchizitii. Membrii de rezerva ai
comisiei de evaluare: ing. Ioan Sorin Cîrjan - Şef ServoManagementul Investiţiilor şi Urmărire contracte;
Ing. Mircea Micheci - Serviciu Prevenire şi Protecţie; Tehn. Virgil State - Vicelider Sindicat Conpet; ing.
Florina Stoica - Servo Managementul Investiţiilor şi Urmărire contracte; cons. jr. Ana Pîrvu - Servo
Juridic; Exp. AP Camelia Bărbuceanu - Serv Achiziţii.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conformării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.

Inţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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Mentionam ca ofet1a dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate mai sus si
ca restul cerintelor din documentatia de atribuire raman neschimbate.

Va multumim.

Sef Serv Achizitii
Jr. Agripina Tircavu
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Serviciul AchizitiiExpAtJ'tf 6rbuceanu
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