ANEXA nr. 5
GRILA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII OFERTANTILOR
Nr
crt
1
2

3

4

5
6

7
8

Document verificat

DA

NU

Clarificare

Ofertantul este un operator economic ?
Ofertantul face parte din societatea civila, conform anuntului ?
Ofertantul respecta conditiile prin care nu se incadreaza in
niciuna din situatiile de excludere stipulate in Ghidul
Solicitantului Conditii Generale POCU denumit - Orientari
privind oportunitatile de finantare in cadrul Programului
Operational Capital Uman 2014-2020 la punctul 4.1.1. Regulilor
generale privind eligibilitatea solicitantilor si 4.1.2. Reguli
generale privind partenerii in cadrul cererilor de finantare
nerambursabila prin POCU?
Ofertantul face dovada platii obligatiilor catre bugetul local si cel
de stat, din care sa rezulte ca nu se incadreaza, din punct de
vedere at obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intruna din situatiile in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12
din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni ?
Ofertantul isi asuma sa depund toate diligentele pentru a asigura
resursele financiare si umane necesare pe toata durata de
implementare a proiectului respectiv procentul de cofinantare
proprie corespunzatoare tipului de organizatie pe care o
reprezinta, conform Ghidul Solicitantului - Conditii Generale
POCU denumit - Orientari privind oportunitatile de finantare in
cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 —
februarie 2016, pag. 35, in original ?, dupa caz ?
Ofertantul se supune unui conflict de interese sau
incompatibilitate ?
Ofertantul desfasoara activitati relevante care contribuie in mod
direct la atingerea indicatorilor programului specificati in Ghidul
Solicitantului Conditii Specifice POCU 2014 — 2020, AP 5/PI
9.vi/OS 5.1/Sprij in pregatitor si la derularea activitatilor 1-3
mentionate in Procedura de selectie a partenerilor ?
Ofertantul are capaciatea financiara si operationala ?
Ofertantul are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect
cu finantare nerambursabila si/sau are experienta de cel putin 6
luni in domeniul activitatilor proiectului?

Verificat de :
Semnatura :
Data :

1

