Nr.

21019692

IMSP Spitalul Raional Hînceşti

F3.3 din 24.02. - 06.03.2020

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
Numărul licitaţiei:

21019692

A. Ofertanţi individuali
1. Informaţii generale
1.1.
Numele juridic al ofertantului
1.2.
Adresa juridică a ofertantului în ţara
1.3.
Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
Altele
1.4.
Anul înregistrării ofertantului
1.5.
Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/Distribuitor al producătorului
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele
1.6.
Informaţia despre reprezentantul autorizat al
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon / Fax
E-mail
1.7.
Numărul de înregistrare pentru TVA
1.8.
Numărul de identitate al ofertantului pentru
1.9.
Ofertantul va anexa copiile următoarelor
documente:

Digitally signed by Varman Irina
Date: 2020.03.05 11:57:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Profilabdiagnostic SRL
mun.Chişinău, str. Miorita 5, of.19
Societate Comercială
Privata
Societate cu Răspundere Limitată
2011
Comert
Distribuitor al producătorului străin

Varman Irina
Profilabdiagnostic SRL
Mun. Chisinau, MD2028, str. Miorita 5, of.03
373 (22) 882-516
profilabdiagnostic@gmail.com
0208767
Documente obligatorii:

7.1. Formularul standard al Documentului Unic de Achiziţii European Original
confirmat prin aplicarea ştampilei şi semnăturii Participantului. Da
7.2. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic
nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional Da
7.3. Formularul ofertei completată în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original,
cu ştampila şi semnătura Participantului; Da
7.4. Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare completată în conformitate
cu Formularul (F 3.2) - în original, garanţie bancară în original sau ordin de plată,
emisă de o bancă comercială;
Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei
(30 zile). Da
7.5. Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în
original, cu ştampila şi semnătura Participantului; Da
7.6 Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original,
cu ştampila şi semnătura Participantului; Da
7.7. Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont - în
original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; Da
7.8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor - eliberat de
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura
Participantului; Da
7.9. Actul care atestă dreptul de a livra Copie – autorizaţiei de la
producător,confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului Da
7.10. Ultimul raport financiar - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila
Participantului; Da
7.11. Certificatul de înregistrare în ţara de origine copie confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului Da
7.12 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante – copie
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; Da
7.13 Licenţa de activitate copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei

original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; Da
7.8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor - eliberat de
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului
Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura
Participantului; Da
7.9. Actul care atestă dreptul de a livra Copie – autorizaţiei de la
producător,confirmată prin semnătura şi ștampila ofertantului Da
7.10. Ultimul raport financiar - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila
Participantului; Da
7.11. Certificatul de înregistrare în ţara de origine copie confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei participantului Da
7.12 Prezentarea de dovezi privind conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante – copie
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; Da
7.13 Licenţa de activitate copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului, se prezintă atunci cînd activitatea lui se
licenţiază conform prevederilor legale Da
7.14 Garanţie de bună execuţie (F 3.3.) - în original, garanţie bancară în original sau
ordin de plată, emisă de o bancă comercială; Da
7.15 NOTA Prezentarea mostrelor la cererea Grupului de lucru IMSP SR de la
operatorul economic cîştigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei Da

Informaţii de calificare

2.
2.1

Numărul de ani de experienţă generală a ofertantului în livrări de bunuri şi servicii
Numărul de ani de experienţă specifică a ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare
Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare în fiecare din ultimii 3 ani

2.2
2.3
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
Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile

2.5
2.6

3.
3.1
3.2
3.3

Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate. Indicaţi detaliile livrărilor
respective, inclusiv cele în proces de efectuare sau abia angajate, sau aşteptate, cu datele preconizate de
livrare
Informaţii financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau rapoartele
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre
Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3ani:

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

Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
Situaţia curentă a procesului

Notă: Informaţia de mai sus reprezintă cerinţe minime. Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea juridică a ofertantului:
PROFILABDIAGNOSTIC SRL
În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener:
Ţara de înregistrare a ofertantului:
Republica Moldova
Anul de înregistrare a ofertantului:
13.02.2010
Adresa juridică a ofertantului în ţara de înregistrare:
mun.Chisinau, str.Lomonosov 47
Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului
Denumirea:
Adresa:
Telefon şi fax:
Adresa de e-mail:
7. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifaţi căsuţele respective vizavi de copia documentului anexat]

IPO4.1.
precum şi conformitatea activităţii în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.
B. Partenerii individuali ai asociaţiei (CA)
4,1
Fiecare partener al CA va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4,2
Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele CA.
Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai CA (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toţi
4,3
partenerii).
Notă: Informaţia de mai sus reprezintă cerinţe minime. Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.

Cu respect,

Director

Varman Irina

