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A. Ofertanţi individuali
1.

Informaţii generale

1.1.

Numele juridic al ofertantului

Costodar Impex SRL

1.2.

Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării

MD-2011, STR. HAIDUCILOR 32, AP 14, MUN.
CHIȘINĂU OR. CODRU R.M.

1.3.

Statutul juridic al ofertantului

Societate cu Raspundere Limitata

Proprietate

privata

Formă de organizare juridică

Societate cu Raspundere Limitata

1.4.

Anul înregistrării ofertantului

18.05.2019

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului
Intermediar

1.6.

Intermediar

Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului
Numele

Petcoglo Constantin

Locul de muncă şi funcţia

Costodar Impex SRL administrator

Adresa

MD-2055, STR. FEREDEULUI, 4/2
MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Telefon / Fax

(+373) 22 54 58 48-fax
(+373) 22 54 33 11 –comanda
Mob. 067300457

E-mail
1.7.

Numărul de înregistrare pentru TVA

1.8.

Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe
venit (pentru ofertanţii străini)

alexbev@mail.ru
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1.9.

Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:

Documente obligatorii:
a)Formular informativ despre ofertant (F3.3) – original –
potrivit modelului F3.3, confirmat prin semnătura şi
ştampila Participantului;
b)Garanţia pentru ofertă – original - prezentată în
modalitatea prevăzută în modelul F3.2
c)Oferta – original – potrivit Formularului de oferta F3.1 si
formularului F4.3, confirmate prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;
d)Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis
de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;
e)Certificat de atribuire a contului bancar – copie –
eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;
f)Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor,
contribuţiilor – copie - eliberată de Inspectoratul Fiscal,
confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
g)Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului;
h)Certificat de conformitate, calitate – copie –confirmată
prin semnătura şi ştampila Participantului
i)Paşaportul sanitar al transportului - copie – confirmată
prin semnătura
şi ştampila Participantului –
eliberat de CMP.
j)Lista fondatorilor operatorului economic – original,
confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.
k) Autoriziție sanitară de funcționare (pentru produse
alimentare) – copie – eliberat de CSP, confirmat prin
semnătura și ștampila Participantului.
l)Documentele
obligatorii la procurarea produselor de panuficaţie:
a) Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime ( făină, grîu) – copie-confirmat prin
semnătura şi ştampila participantului.
b) Confirmare de deţinere a stocului de
făină/grîu, necesar îndeplinire contractului de achiziţie
pe o perioadă de cel puţin 10 zile – copie- confirmată
prin semnătura şi ştampila participantului.
c) Certificat de deţinere a laboratorului atestat
pentru executarea controlului permanent asupra
calităţii sau contract cu un laborator.
d) Certificat pentru confirmarea capacităţii
executării calitative a contractului de achiziţie – original
– eliberat de particitant , care reflectă următoarea
informaţie:
a)
b)
c)
d)

Experienţa acumulată, performanţele;
Volumul de producere, desfacere;
Numărul şi calificarea personalului angajat;
Dotarea tehnică;
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e)
3 ani;
f)

Informaţii despre contractele executate în ultimii
Lipsa reclamaţiilor de la beneficiarii de stat.

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la
solicitarea lor ulterioară:
a) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale
(cazier juridic) faţă de funcţionarii Participantului –
eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflectă
informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale pe
parcursul ultimilor 5 ani;
b) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor
administrative şi disciplinare faţă de funcţionarii
Participantului – original – eliberat de Participant, care
reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor
administrative şi disciplinare pe parcursul ultimilor 5
ani;
c) Certificat care confirmă modalitatea şi criteriile de
calculare a preţului – original – eliberat de Participant;
d) Copia standardelor de referinţă pentru mărfurile şi
serviciile propuse, confirmată prin semnătura şi
ştampila Participantului;
e) Recomandaţii – original;
f) Altele [se va completa de
contractantă, după necesitate]]
2.

Informaţii de calificare

2.1.

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

Nou creata

2.2.

Numărul de ani de experienţă specifică a ofertantului în
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare

Nou creata

2.3.

Valoarea monetară anuală a livrărilor de bunuri similare
în fiecare din ultimii 5 ani

Nu se aplică

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

Nu se aplică

2.5

Detalii privind capacitatea de producere / echipamente
disponibile

Nu se aplică

2.6

Livrări majore de bunuri similare pe parcursul ultimilor 5
ani de activitate. Indicaţi detaliile livrărilor respective,
inclusiv cele în proces de efectuare sau abia angajate, sau

către

autoritatea
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aşteptate, cu datele preconizate de livrare
3.
3.1.

Informaţii financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentr u
ultimii 3 ani de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii
1. raport financiar pentru anul 2018
2. raport financiar pentru anul 2018

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

1.

BC „PROCREDITBANK” SA
Bd. Stefan Cel Mare si Sfint 65, of-501

MUN. CHISINAU
REPUBLICA MOLDOVA
Tel.: 0 22 836555

3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a)

Orice proces pe parcursul ultimilor 5 ani:

Cauza litigiului

Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată

Nu am fost implicati

-

b)

Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

Situaţia curentă a procesului

Nu am fost implicati

-

