
România 
Judeţul Botoşatii 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^ 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

Subsemnatul(a) (denumirea, 
numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat la modalitatea de 
achiziţie prin Cumpărare directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, 
având ca obiect „Servicii medicale pentru supravegherea sanatatii angajaţilor" 
organizată de Municipiul Botoşani, la data de , declar pe proprie 
răspundere că: 

nu am drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de 
conducere sau de supervizare 

si/sau 
nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin pana 

la gradul al patrulea inclusiv 
sau 

nu mă aflu in relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie in 
cadrul Primăriei municipiului Botoşani, despre care am luat la cunoştinţă din 
Invitaţia de participare încărcată pe site-ul Primăriei Botoşani. 

Data completării Operator economic, 

(semnătura autorizată) 

FORMULARUL 1 



România 
Judeţal Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

OFERTANT 
înregistrat la sediul autoritatll contractante 

(denumirea/numele) nr. / 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către : Primăria Municipiului Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, jud. 
Botoşani 

Ca urmare a anuntului/invItaţlei de participare aparut in 
din (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 
contractului de servicii având ca obiect "Servicii medicale pentru supravegherea 
sanatatii angajaţilor" noi {denumirea/numele 
ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele: 

1. Documentul - (tipul, serie/numar, emitent) privind garanţia pentru participare, In 
cuantumul si In forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia de atribuire; 

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si Intr-un număr de copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta; 

Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra. 

Data completării Cu stima. 

Ofertant, 
(semnătură autorizata) 



m 

România 
Judeţul Botoşam 
Municipiul Botoşani 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire) 

CF: 3372S82 
FORMULARUL 2 

INFORMAŢII GENERALE 

1. Denumire: 
2. Cod fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: 
(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 

6. Obiect de activitate, pe domenii: 
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 

8. Principala piaţă a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani: 

Anul 

Cifra de afaceri anuală SAU 
Cifra de afaceri anuală rezultând 
din producerea / comercializarea 

Cifra de afaceri anuală SAU 
Cifra de afaceri anuală rezultând 
din producerea / comercializarea 

(ia 31.12) 
- le i -

(la 31.12) 
- echivalent euro* -

1. 
2. 
3. 

Medie 
anuală: 

*- Conversia leu-valută se face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecărui an în 
parte. 

10. Cont trezorerie: RO deschis la 

Data completării: 

(Nume, prenume) 

(Funcţie) 

(Semnătura autorizată şi ştampila) 


