Formularul ofertei (F3.1)
Data depunerii ofertei:

“16 iunie 2020__

Licitaţia Nr.: 21023272_____________________________________
Invitaţie la licitaţia Nr.: ______________________________
Alternativa Nr.: ____________________________________
Către:

_Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or.Hînceşti __________
[numele deplin al autorităţii contractante]
___________ICS LAPMOL SRL_________________________ declară că: [denumirea
ofertantului]
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv
modificările nr. ___________________________________________________________.
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
b) ________ ICS LAPMOL SRL _______________________ se angajează să [denumirea
ofertantului]
furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile
stipulate în specificaţiile tehnice şi pre , următoarele bunuri şi/sau servicii ___produse
alimentare_____________Lot Lactate
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 234744.44 lei [introduceţi preţul pe loturi (unde
e
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şi cifre, indicînd toate

sumele şi valutele respective]
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
253524.00 lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
Brinza de vaci 5%
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
e) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
47833.33

lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
f) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
51660.00 lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
Unt 72.5 %
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
f) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
234259.26 lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
f) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

253000.00 lei

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]

brinzica glazurata 50gr

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
g) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
27777.78 lei [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre,
indicînd toate
sumele şi valutele respective]
f) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
30000 lei

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
iaurt 100gr

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
h) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
lei

17722.22

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
f) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
19140.00 lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
Cascaval
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor]
i) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
lei

36000.00

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]
f) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
43200.00 lei
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate
sumele şi valutele respective]

f) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd
cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie
şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
g) În cazul acceptării prezentei oferte, _______ ICS LAPMOL SRL _____________
[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru
executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
h) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.
i) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor
legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în
conformitate cu punctul IPO5.5.
Semnat:________________________________________________
L. .
[semnătura persoanei
autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume:_____Ionita Serghei._____________________________________
În calitate de:
___director___________________________
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]
Ofertantul: ______ ICS LAPMOL SRL _______________________________________

Adresa:

__Chisinau, str. Ankara 6_________________________________________
Data:
“_16__” ____06___ 2020__
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Formular informativ despre ofertant (F3.3)
Data: “_16__” ____06_________________ 2020__
Licitaţia Nr.: ____21023272_____________________

A. Ofertan i individuali

1.

Informaţii generale

Pagina _____ din ____

1.1. Numele juridic al ofertantului

ICS LAPMOL SRL

Adresa juridică a ofertantului în ţara
1.2. înregistrării

Chisinau , str Ankara 6

1.3.

Statutul juridic al ofertantului

Proprietate

SRL

Privata

Formă de organizare juridică

SRL

Altele

1.4. Anul înregistrării ofertantului

18.06.1997

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului

privat

Agent local/Distribuitor al
producătorului străin

Intermediar

Companie de antrepozit

Altele

Fabrica de Produse Lactate Calarasi; Fabrica de Produse
Lactate din Lipcani.

Informaţia despre reprezentantul
1.6. autorizat al ofertantului

Numele

Locul de muncă şi funcţia

Adresa

D. Nastase

ICS LAPMOL SRL

Chisinau , str. Ankara 6

Telefon / Fax

E-mail

1.7.

2.

d.nastase@lapmol.md

Numărul de înregistrare pentru TVA 7800074

Numărul de identitate al
ofertantului pentru impozitul pe v
1.8. enit
(pentru ofertanţii străini)

1.9.

022 410765

Ofertantul va anexa copiile
următoarelor documente:

1002600024308

În conformitate cu FDA3.

Informa ii de calificare

Numărul de ani de experienţă
2.1. generală a ofertantului în livrări
de bunuri şi servicii

20

Numărul de ani de experienţă
specifică a ofertantului în
2.2.
livrarea/prestarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare
Valoarea monetară a livrărilor de
2.3.
bunuri/prestarea serviciilor similare

Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant,
sau de resurse creditare, extras din
2.4.

cont bancar etc.). Enumeraţi şi

anexaţi copiile documentelor
justificative
Detalii privind capacitatea de
2.5. producere / echipamente disponibile
3.

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie
nu se cere]

[indicaţi valoarea sau “Nu se aplică”, dacă această
informaţie nu se cere]

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie
nu se cere]

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu
se cere]

Informa ii financiare

3.1. Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3.2. Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici
despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:
Denumirea:___Pro Credit Bank_________________________________________
Adresa:__Filiala Chisinau-Centru______________________________________________
Telefon:022 42 9021________________________________________________
Fax:_022 42 9021_______________________________________________
3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului

Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată

x

x

x

x

b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:
Cauza litigiului

Situaţia curentă a procesului

x

x

x

x

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

B. Partenerii individuali ai Asociaţiei

4.1.

Fiecare partener al Asocia iei va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus,
în compartimentele 1-3.
4.1.

Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asocia
iei.
4.1. Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asocia iei (care va purta caracter obligatoriu
în mod juridic pentru toţi partenerii).

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

Declaraţia privind conduita etică şineimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va fi de
asemenea inclusă în contractele ofertanţilor cîştigători. Nu se vor permite modificări în formatul
formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data: “_16__” 06_____ 2020__
Licitaţia Nr.:
____21023272___________________
Către:

Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or.Hînceşti

___________ ICS LAPMOL SRL ______________________ confirmă prin prezenta că:
[denumirea ofertantului]

1.

Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele
sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform
prevederilor din documentele de atribuire.

2.

În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia
respectivă către autoritatea contractantă.

3.

Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele
sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere
sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii,
conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4.

În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat
ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii,
companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în
achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele
autorităţii contractante.

Semnat:________________________________________________

L. .

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]
Nume:_____Ionita Serghei._____________________________________

În calitate de:

___director___________________________
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]
Ofertantul: ______ ICS LAPMOL SRL _______________________________________
Adresa: __Chisinau, str. Ankara 6_________________________________________
Data: “_16__” ____06___ 2020__

Declaraţieprivind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)
Operator economic

..

ICS LAPMOL SRL..........
(denumirea/numele)

Subsemnatul, Ionita Serghei reprezentant împuternicit al ICS LAPMOL SRL (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea privind achizi iile publice nr.
131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, Ionita Serghei reprezentant împuternicit al ICS LAPMOL SRL (denumirea
operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Licitatie Publica (se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect produse
alimentare (denumirea produsului, serviciului sau lucrării, la data de 16.06.20 (zi/luna/an),
organizată de Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or.Hînceşti
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești; mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale; nu am fost condamnat, în ultimii 3
ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

toate informațiile și

documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt
veridice și autentice; nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de
calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării:...16.06.20............

Operator economic,
................................
. semnătura L. .
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