Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice ANRMAP - Ordin nr. 314/2010 din 12 octombrie 2010
Fişa
actului

Ordinul nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a
certificatului de participare la licitaţii cu ofertă
independentă
În vigoare de la 20 octombrie 2010
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 701 din 20 octombrie 2010.
Formă aplicabilă la 27 ianuarie 2020.
În temeiul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 74/2005, cu modificările ulterioare,
având în vedere:
1. Liniile directoare OCDE privind detectarea participării la licitaţii1 cu oferte trucate;
2. eforturile comune ale autorităţilor statului în vederea asigurării unei competiţii reale
în domeniul achiziţiilor publice;
3. experienţa altor state în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea participării la
licitaţii publice cu oferte trucate,
1
Licitaţie = orice procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea
nr.
337/2006,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice
emite
următorul
ordin:
Art. 1. - Fiecare ofertant/candidat la orice formă de licitaţie, în sensul
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta o
declaraţie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că participarea la
respectiva procedură este făcută în concordanţă cu regulile de concurenţă.
Art. 2. - Declaraţia "Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă"
se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa ce face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea
şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Cristina Trăilă

Bucureşti, 12 octombrie 2010.
Nr.

314.
ANEXĂ

CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai
............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de
achiziţie publică organizată de ........................................, în calitate de autoritate
contractantă, cu nr. .................................... din data de ...............................,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din
toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele .........................................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice
privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să
înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care
ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind
condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a
oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă
elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor
oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui
concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele
consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Data

