Anexa 4

Societatea
..........................
(denumirea)
DECLARATIE
privind evitarea conflictului de interese

Subsemnatul __________________________________, reprezentant/ împuternicit
al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale
societatii) declar pe proprie r spundere, sub sanc iunea falsului în declara ii, urm toarele:
a) niciuna dintre persoanele care de ine p r i sociale, p r i de interes, ac iuni din
capitalul subscris al ofertantului, i nicio persoan care face parte din consiliul de
administra ie/ organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, nu particip în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
b) eu nu sunt so /so ie, rud sau afin, pân la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din conducerea Bancii sau din Comitetul de Achizitii si Vanzari al CEC
BANK SA;
c) eu nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt
natur
i nu ma aflu într-o alt situa ie de natur s afecteze independen a i
impar ialitatea persoanelor cu func ii de decizie în cadrul Bancii, pe parcursul
procesului de evaluare;
d) eu nu am drept membri în cadrul consiliului de administra ie/organul de conducere
sau de supervizare i/sau nu avem ac ionari ori asocia i semnificativi, persoane care
sunt so /so ie, rud sau afin pân la gradul al doilea inclusiv ori care se afl în rela ii
comerciale cu persoane cu func ii de decizie în cadrul Bancii, implicate în procedura de
atribuire;
e) eu nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt so /so ie, rud sau afin pân la gradul al doilea inclusiv
ori care se afl în rela ii comerciale cu persoane cu func ii de decizie în cadrul Bancii i
care sunt implicate în procedura de atribuire.
In sensul celor de mai sus, s-a depus Certificat constatator eliberat de Ministerul
Justi iei - Oficiul Registrului Comer ului.
Subsemnatul declar c informa iile furnizate sunt complete i corecte în fiecare
detaliu i în eleg c Banca are dreptul de a solicita, în scopul verific rii i confirm rii
declara iilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înteleg c în cazul în care aceast declara ie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de înc lcarea prevederilor legisla iei penale privind falsul în declara ii.
Semn tura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
.................................................
Numele i prenumele semnatarului
............................................................................
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