
 Pagina 1 din 4a  
  

 

Anexa  4 
 
 
OPERATOR ECONOMIC                                                                   
_____________________                          str. Strandului nr.17 (DN1-B iesirea spre Buzau) 
   (denumirea/numele)            email: stefan.mirea@pex.ro;   

                           Data transmiterii email: _____/_________ 
 
 
 
 
 
 
 

SCRISOARE  DE  ÎNAINTARE 
 
 
                       Către, 

SC PEX SRL PLOIESTI,  
Adresa: Punctul de lucru SC PEX SRL Blejoi, str. Strandului nr.17 (DN1-B iesirea spre 
Buzau)  Ploiești, Prahova, România 
Email: stefan.mirea@pex.ro;  

 
Ca urmare a Anunțului de participare aparut în www.pex.ro;  nr. E-UP 7 din 22,08,2022 sau Cererii de oferta 

nr.                din                    privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari - Centrala 

fotovoltaica de 84,80 kWp, cu doua statii de reincarcare de 22 kW, la Punctul de lucru al SC PEX SRL Ploiesti, 

din com. Blejoi, str. Strandului nr. 17 (DN1-B, iesirea spre Buzau), în implementarea Proiectului Electric UP,                    

noi, _______________________________________________, vă transmitem alăturat pe email, la  
                          (denumirea contractului de lucrari) 
adresa: stefan.mirea@pex.ro;  astazi:                                                   următoarele: 

 
- oferta; 
- DEVIZ lucrare  
- Documentele care însoțesc oferta. 
  
 
Avem speranța ca oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. 
 
Data completării _______________                                              
 
Cu stima, 

 
Operator economic 

_____________________ 
(semnatura autorizata) 
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Anexa  5 

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 

DECLARAȚIE  
privind neexistenta unui conflict de interese prevăzute in Procedura Interna de Achiziții lucrari ale PEX SRL 

PLOIESTI 
 
 
 

Subsemnatul(a), ________________________________________, reprezentant legal al  
(se insereaza numele reprezentantului legal al operatorului economic) 

__________________________________, în calitate de ofertant/subcontractor/tert sustinator la  
(se insereaza numele operatorului economic-persoana juridică),  
procedura de _________________________ pentru achizitia de _________________________ 

         (se menţionează procedura) 
 _____________________________________________________________________________  

(se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV) 
 la data de _______________________________ organizată de SC PEX SRL Ploiesti, declar pe  
                   (se inserează data depunerii ofertei)                                         
proprie răspundere că societatea noastra: 
(1) Ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflicte de interese, în 

scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici 
si orice situație în care membrii personalului Achizitorului, care sunt implicați în desfăşurarea procedurii 
de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, 
economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite 
imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. 

(2) Ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat Contractul de achiziție nu are dreptul de a 
angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 
îndeplinirii Contractului de achiziție, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foşti angajați ai 
Achizitorului sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care 
Achizitorul a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achiziție, pe parcursul unei 
perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de 
drept a contractului respectiv. 

(3) În cazul în care Achizitorul identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese în sensul 
alin.(2), aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația 
respectivă reprezintă o situație de conflict de interese şi de a prezenta ofertantului aflat în respectiva 
situație o expunere a motivelor care, în opinia Achizitorului, sunt de natură să ducă la un conflict de 
interese. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi conformării declarațiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conform cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

 
 

Operator economic, 
_______________ 

(semnatura autorizata) 
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Anexa  6 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
LUCRARI CENTRALE FOTOVOLTAICE  ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 
 
 

 Subsemnatul,____________________________________________________, reprezentant 
împuternicit al ____________________________________________________________________                               
                                   (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca in ultimii 3 ani avem 
finalizate urmatoarele lucrari Centrale fotovoltaice:  
 

denumire           locatie          valoare   data finalizarii 
  

1. 
 2. 
 3. 
 
 
 Subsemnatul declar ca informațiile furnizate sunt reale, complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, situatiilor şi 
documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta 
declarație. 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SC PEX SRL Ploiesti,  cu privire la orice aspect 
tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. 
 Prezenta declarație este valabilă până la data de ______________________________. 
                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
      
 
 
 
 
 
         Operator economic, 

_______________________ 
(semnatura autorizată) 
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Anexa  7 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA TUTUROR OBLIGATIILOR PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL - GDPR - CONFORM REGULAMENTULUI EUROPEAN (UE) 679/2016 PRIVIND  

LUCRAREA - Centrala fotovoltaica de 84,80 kWp cu doua statii de reincarcare de 22 kW, 
 
 
 
 

 Subsemnatul,____________________________________________________, reprezentant/ 
împuternicit al ____________________________________________________________________                               
                                   (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, ca actioneam in calitate de operatori de date cu caracter personal pe care le 
partajeaza pe durata si pentru executarea Contractului de executie lucrare - Centrala fotovoltaica de 84,80 
kWp cu doua statii de reincarcare de 22 kW, ce va fi realizata la Punctul de lucru al SC PEX SRL Ploiesti, din 
com. Blejoi, str. Strandului nr. 17 (DN1-B, iesirea spre Buzau), în implementarea Proiectului Electric UP.  
 
 Subsemnatul declar si ne angajam sa respectam toate obligatiile aplicabile operatorilor conform 
legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara limite, prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consilului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelir fizice 
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 
abrigare a Directivei 95/46/CE.   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
         Operator economic, 

_______________________ 
(semnatura autorizată) 

 
 


