FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
Data:. 15.06.2020___
Numărul licitaţiei:_21023272

Pagina _____din BA

A. Ofertanţi individuali
1.

Informaţii generale
S.R.L “Alim-Total”

1.1

Numele juridic al ofertantului

1.2

Adresa juridică
înregistrării

1.3

Statutul juridic al ofertantului

Societate cu Raspundere Limitata

Proprietate

Privata

Formă de organizare juridică

Societate cu Raspundere Limitata

a

ofertantului

în

ţara

R.M, or.Ialoveni,str.Vlad Tepes 12

Altele
1.4

1.5

1.6

Anul înregistrării ofertantului

2014

Statutul de afaceri al ofertantului

Vinzari angro

Agent local/Distribuitor al producatorului
+
strain
Intermediar

+

Companie de antrepozit

-

Altele

-

Informatii despre reprezentantul autorizat al
ofertantului
Numele

Bahcivanji Nicolai

Locul de munca si functia

S.R.L “Alim-Total”, administrator

Adresa

Mun.Chisinau, str.Voluntarilor, 15

Telefon / Fax

022-42-21-11

E-mail

alim.total@mail.ru

1.7

Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8

Numărul de identitate al ofertantului pentru
signed
by Bahcivanji
Nicolaistrăini)
impozitulDigitally
pe venit
(pentru
ofertanţii
Date: 2020.06.14 23:09:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

1.9

Ofertantul va anexa copiile următoarelor
documente solicitate de către autoritatea In conformitate cu FDA3
contractantă
2.

Informaţii de calificare

2.1.

Numărul de ani de experienţă generală a
ofertantului în livrări de bunuri si servicii

6

2.2.

Numărul de ani de experienţă specifică a
ofertantului în livrarea bunurilor similare

6

2.3.

Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri
similare

“Nu se aplică”
Raport financiar pentru ultimul an de activitate

2.4

Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi
sau capital circulant, sau de resurse creditare,
extras din cont bancar etc.). Enumeraţi şi anexaţi
copiile documentelor justificative

2.5

Detalii privind capacitatea de producere /
echipamente disponibile

“Nu se aplică”

3.

3.1.

Informaţii financiare

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
1.Raportul Financiar pe anul 2018; (copia se anexeaza).

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
B.C „Moldindconbank” S.A, sos.Hincesti,53, mun.Chisinau, tel./fax: (373-22) 72 14 73, 73 76 42.

3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
Nu suntem implicati in litigii.
a)
Cauza litigiului
b)

Orice proces pe parcursul ultimilor 5 ani:
Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

Situatia curenta a procesului

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz
B.Partenerii individuali ai Asociatiei
4.1

Fiecare partener al Asociatiei va depune toata informatia solicitata in formularul de mai sus, in
compartimentele 1-3
4.2
Anexati procura/Imputernicirea pentru fiecare semnator autorizat al ofertei in numele Asociatiei
4.3
Anexati acordul semnat intre toti partenerii ai Asociatiei (care va purta caracter obligatoriu in
mod juridic pentru toti parteneruii)
Nota: Alte cerinte si detalii pot fi adaugate de catre Autoritatea contractanta, dupa caz.

DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ŞI NEIMPLICAREA ÎN
PRACTICI FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE (F3.4)
Data: 15.06.2020_____
Licitatia Nr. 21023272
Către: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitatior. Hincesti
S.R.L “Alim-Total” confirmă prin prezenta că:
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 IPO 10.
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: _____________________________
Nume: Bahcivanji Nicolai
Funcţia în cadrul companiei: administrator
Denumitrea companiei: S.R.L “Alim-Total”

DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de
atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
(F3.5)
Operator economic
S.R.L “Alim-Total”
Subsemnatul, Bahcivanji Nicolai reprezentant imputernicit al S.R.L “Alim-Total” in calitate
de ofertant/ofertant asociat declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura
de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in
situatia prevazuta la art.18 din Legea privind Achizitiile Publice nr.131 din 03.07.2015, respectiv
in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarire definitiva a unei instante judecatoresti pentru
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani.
Subsemnatul, Bahcivanji Nicolai reprezentant imputernicit al S.R.L “Alim-Total” in calitate
de ofertant/ofertant asociat, la procedura nr. 21023272 de achizitie pentru atribuirea contractului
de achizitie publica avind ca obiect achizitionarea produselor alimentare, codul CPV: 158000006 la data de _16.06.2020 , organizata de Centrul de plasament temporar pentru copii cu
dizabilitati or. Hincesti declar pe propria raspundere ca:
a) Nu am intrat in faliment ca urmare a hotaririi judecatoresti;
b) Mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale;
c) Nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarirea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala;
d) Toate informatiile si documentele prezentate pentru procedura de achizitie mentionata mai
sus sunt veridice si autentice;
e) Nu suntem inclusi in Lista de interdictie a operatorilor economici.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmraii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realutatea sunt pasibil de
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: 14.06.2020
Operator economic,
S.R.L “Alim-Total”
Semnatura:______________

