Anexa nr. 4 la HCL nr. 9/11.02.2022

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE

Către........................................................................................................................ ………………………………….
(denumirea organizatorului licitaţiei şi adresa completă)
Subsemnatul/reprezentant împuternicit al/..........................................................................................
(datele de identificare ale ofertantului)
Ca urmare a anunţului de participare apărut în ......................................................................................
(denumirea publicaţiei, mijlocul de informare etc.)
Din ............................privind organizarea procedurii............................................ (zi/lună/ an) (tipul
procedurii de licitaţie)
Pentru închirierea ................................................................................................. (datele de identificare
ale bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie).
Ne exprimăm prin prezenta, interesul de a participa în calitate de ofertant.
Am luat la cunoştinţă criteriile şi condiţiile care vor fi utilizate pentru stabilirea
ofertanţilor calificaţi şi anexăm la prezenta cerere, documentele de calificare solicitate,
după cum urmează:
1)........................................................................
2).........................................................................
3)........................................................................

Cu stimă,
Data completării........................................
Ofertant, ............................. (semnătura autorizată)
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DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
................................................................../reprezentant
împuternicit
al/,................................................................................................................................. (datele de identificare ale
ofertantului)
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că nu avem debite faţă de bugetul statului, bugetul local sau faţă de Consiliul Local al comunei
Cămărzana şi că nu suntem în litigiu cu această autoritate.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înţeleg că organizatorul licitaţiei are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării documentelor care însoţesc cererea de înscriere la licitaţie, orice informaţii
suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de
care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Consiliului Local
Cămărzana cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data încheierii contractului de închiriere
rezultat ca urmare a aplicării procedurii de licitaţie publică, organizată de către UATC
Cămărzana.

Cu stimă,
Data completării..........................
Ofertant,
Cămărzana: 11.02.2022

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

consilier,

Secretar general,

Fazica Vasile

Borhidan Cristina-Mariana

