APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020
DECLARAŢIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul, Sofrone Lilian reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Angro”
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat
câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1622097076682
(21040073) din data „06-17” iunie 2021, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului
economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
Numele și prenumele beneficiarului
efectiv
Sofrone Lilian

IDNP al beneficiarului efectiv
0972207229864

Data completării: 02 iunie 2021
Nume/prenume: Sofrone Lilian
Funcţia: Director
Denumirea operatorului economic SRL „Lovis Angro”
IDNO al operatorului economic 1007600043788
Semnat: _____________________________
Digitally signed by Sofrone Lilian
Date: 2021.06.16 13:41:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULARUL F3.6

DECLARAŢIE
de neîncadrare în siatuatiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Subsemnatul, Sofrone LILIAN reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Angro” 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 nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 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, Sofrone LILIAN reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Angro” în calitate de
ofertant/ofertant asociat, la procedura ocds-b3wdp1-MD-1622097076682 (21040073) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect achizitionarea produselor alimentare, la
data 06-17” iunie 2021, organizată de IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”, declar pe
propria răspundere că:
a)
nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoresti;
b)
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în
care sunt stabilit pana la data solicitată;
c)
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;
d)
nu sunt inclus în Lista de interdictie 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.

Operator economic,
SRL „Lovis Angro”
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Asigurarea Garantiei de buna executie

Prin prezenta, luind in consideratie criteriile si cerintele de
calificare stipulate in anuntul de participare, SRL “Lovis Angro”
confirma ca isi va asuma responsabilitatea referitor la punctual 10.
“Garantia de buna executie”, daca vom deveni cistigatori.

Conducator

Sofrone Lilian
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Scrisoare

Prin prezenta, luind in consideratie criteriile si cerintele de calificare
stipulate in anuntul de participare privind procedura nr. ocds-b3wdp1-MD1622097076682 (21040073) din data „06-17” iunie

2021, SRL “Lovis Angro”

confirma ca se angajeaza ca va prezenta mostre in vederea verificarii calitatii
bunurilor solicitate.

Conducator

Sofrone Lilian

