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11 AUG. 2017

Referinţă: Procedură simplificată organizată de CONPET SA În vederea atribuirii

contractului de achizitie ce are ca obiect Furnizare 20.200 litri substanţă de stingere a
incendiilor spumant concentrat sintetic.

Având În vedere prioada de concedii de odihnă, se modifică Formularul nr. 3-DECLARAŢIE

privind neÎncadrarea În situaţiile prevăzute la ari. 33 alin. (2) din Normele Interne de Achizitii

ale CONPET SA- rev. 2, conform formularului ataşat.

DIRECTOR DIRECŢIA COMERCIALĂ .1 ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE
Jr. Anamaria D itrache

SEF SERVICIU ACHIZITII, ,
Ing. Popescu Florina

~

SERVICIU ACHIZITII
Exp AP Camelia Bărb;"ceanu
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Formularul nr. 3

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neÎncadrarea În situatiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Normele Interne de Achizitii

ale CONPET SA- rev. 2

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

_______________ , În calitate de ofertant/subcontractor/tert susţinător la
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),
procedura de pentru achiziţia de _

(se menţionează procedura)

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV)
la data de organizată de CONPET S.A. Ploieşti, declar pe

(se inserează data depunerii ofertei)
proprie răspundere că societatea noastra nu are drept membri În cadrul consiliului de administraţie
/ organ de conducere sau de supervizare şi / sau nu are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soVsoţie, rudă sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se află În relaţii comerciale cu
persoane ce deţin funcţii de decizie În cadrul CONPET (persoane care deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris): Ing. Liviu lIaşi -Director General, Ec. Sanda Toader - Director
Economic, dr. ing. Gheorghe Ionescu - Director Operatiuni Tranporturi, jr. Anamaria Dumitrache -
Director Directie Comerciala si Activitati Reglementate, ing. Florina Popescu, Sef servo Achizitii -
Presedinte Comisie de Evaluare, Ing. Violeta Tavaru, Cons. Jr. Ana Pirvu, Ing. Florina Stoica, Exp.
AP Camelia Bărbuceanu - membrii comisia de evaluare Exp. AP Laura Mihail, ing. Ingrid Voinea,
ing. Marian Pelin, Cons. jr. Bogdan Olteanu, Exp. AP Corina Iosif - membrii de rezervă comisia de
evaluare. 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.

Înţeleg 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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