RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA

Operator, Grup economic
Nr.

Data

Nr.

Data

Către:
RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA
1. Subsemnatul(a)
in calitate de reprezentant legal al
operatorului economic/grupului de operatori economici
, posesor
al CI seria
nr.
, CNP
, prin prezenta va rog sa
aprobaţi participarea la licitatia de masa lemnoasa pe picior din data de
.
2. Menţionez urmatoarele date de identificare ale operatorului economic/grupului de
operatori economici:
- denumirea:
- nr. înregistrare Registrul Comerţului
cod fiscal:
- adresa sediu: localitatea
str.
nr
bloc
se
ap
jud.
telefon:
fax:
e-mail
3. Anexez documentele necesare pentru preselectia din data de
:
3.1 [[]] documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau dupa caz, documentul echivalent de înregistrare, in cazul
operatorilor economici străini in copie conform cu originalul;
3.2 [[[]
certificatul constatator in original sau copie privind operatorul economic/grupul de
operatori economici, eliberat de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice
înainte de data preselecţiei;
3.3 [[[] declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economi c/grupului
de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate
publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar, acest document se prezintă in
original;
3.4 Q certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului
economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, acest
document se prezintă in copie conform cu originalul;
3.5 • declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, acest document se prezintă in original;
3.6 [[[] declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici care sa cuprindă situatia actualizata a volumului de lemn
achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment, de la începutul anului in curs, acest document se
prezintă in original;
3.7 [[]] declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
situatia completării la zi a atestatului de exploatare; in cazul in care atestatul de exploatare nu este
completat la zi, in declaraţie se vor menţiona volumul de masa lemnoasa pe picior adjudecata si
neoperata in anexa precum si vanzatorul, acest document se va prezenta in original.

Reprezentant legal
(Nume si Prenume)
Semnătură
si stampila
rr

Nr.

Data

DECLARAŢIE PRIVIND APARTENENTA/NEAPARTENENTA
LA UN GRUP DE OPERATORI ECONOMICI

Subsemnatul(a)

avand CI seria
nr.
, in calitate de reprezentant legal al operatorului
/ Grupul de
operatori

CNP
economic
economici
cu sediul in localitatea
str.
nr
bl
sc
ap
jud.
tel
fax
email
, cont virament
deschis la banca
, inregistrata la Oficiul Registrului
Comerţului sub numărul J
/
/
, avand codul fiscal
,
declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca
la licitatia / negocierea de masa lemnoasa pe picior organizata de R.P.L. Ocolul
Silvic Valea Frumoasei R.A. in data de
, particip si depun oferta:
•
m nume propriu;
|—| in numele unui grup de operatori economici, asa cum este acesta definit la art. 1,
lit.e) din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017
;
De asemenea, declar ca:
I I nu sunt membru al niciunui grup de operatori economici, asa cum este acesta
definit la art. 1, lit.e) din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017;
d sunt membru al unui grup de operatori economici, asa cum este acesta definit la
art. 1, lit.e) din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, a cărei lista cu date de
recunoaştere o prezint in anexa la certificatul de atestare;
Subsemnatul declar ca voi informa imediat RPL Ocolul Silvic Valea
Frumoasei RA daca vor interveni modificări in prezenta declaraţie.
De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, orice
informaţii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

n

Nr.

Data

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND COMPLETAREA LA ZI A
ATESTATULUI DE EXPLOATARE

Subsemnatul(a)

avand CI seria
nr.
, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
/ Grupul de operatori economici
cu sediul in localitatea
, str.
, nr
, bl
,
se
, ap
, jud.
, tel
, fax
, email
,
cont virament
deschis la banca
inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J
/
/
, avand
codul
fiscal
, declar pe proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca la licitatia pentru valorificarea masei lemnoase pe picior
organizata de RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA in data de
atestatul
de exploatare seria
nr.
emis la data de
• este completat la zi
• nu este completat la zi.
CNP

Volumul de masa lemnoasa pe picior adjudecat si neoperat in anexa la atestatul de
exploatare este următorul
Nr. Crt.

n

Partida

Volum brut (mc)

Vanzator

Nr.

Data

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
PRIVIND SITUATIA DATORIILOR

Subsemnatul(a)

avand CI seria

CNP

nr.

, in calitate de reprezentant legal al operatorului

economic

/

Grupul

de

operatori

economici
cu sediul in localitatea
bl

sc

ap

str.
jud.

tel

email

nr
fax

, cont virament

deschis la banca
Comerţului sub numărul J

, înregistrata la Oficiul Registrului
/

/

, avand codul fiscal

,

pentru participarea la licitatia/negocierea de masa lemnoasa pe picior organizata de
R.P.L. Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A. in data de

, declar pe

proprie răspundere ca operatorul economic / grupul de operatori economici nu are
datorii restante fata de administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii
administrativ-teritoriale oraşul Salişte sau fata de proprietar.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice declar ca datele înscrise
in acest formular sunt corecte si complete.

rr

Nr.

Data

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND SITUATIA ACTUALIZATA A
VOLUMULUI DE LEMN ACHIZITIONAT/PROCESAT DIN FIECARE SPECIE SI
SORTIMENT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI IN CURS

Subsemnatul(a)

avand CI seria
nr.
, in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
/ Grupul de operatori economici
cu sediul in localitatea
str.
nr
bl
sc
ap
jud.
tel
fax
email
,
cont virament
deschis la banca
.
inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J
/
/
, avand
codul fiscal
, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals in acte publice ca la data preselectiei situatia actualizata a volumului de lemn
achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment, de la începutul anului in curs, potrivit
prevederilor E1G 715/2017 este urmatoarea:
CNP

Nr.crt

Specia

TOTAL

Sortiment

Volum achiziţionat
(mc)

Volum procesat
(mc)

