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FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

Data: 06.05.2021

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619765417930
A. Ofertanţi individuali
1.

Informaţii generale
FPC”Tiraston”SRL

1.1.

Numele juridic al ofertantului

1.2.

Adresa juridică a ofertantului în ţara r.Dubasari s.Dorotcaia
înregistrării

1.3.

Statutul juridic al ofertantului

Firma de productie si comert

Proprietate

Privata

Formă de organizare juridică

Societate cu raspundere limitata

Altele
1.4.

Anul înregistrării ofertantului

06.01.1998

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului

Comertul produselor alimentare

Producător

Fabricarea
patiserie

piinii

si

produselor

Agent local/Distribuitor al producătorului
străin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele
1.6.

Informaţia despre reprezentantul autorizat
al ofertantului
Numele

Pescov Alexandr

Locul de muncă şi funcţia

Director FPC”Tiraston”SRL

de

Adresa

r.Dubasari s.Dorotcaia

Telefon / Fax

022-66-00-24 ,069243121/022-66-00-24

E-mail

tiraston2009@yandex.ru

1.7.

Numărul de înregistrare pentru TVA

5300050

1.8.

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

2.

Informaţii de calificare

2.1.

Numărul de ani de experienţă generală a 20 ani
ofertantului în livrări de bunuri şi servicii

2.2.

Numărul de ani de experienţă specifică a 13 ani
ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare

2.3.

Valoarea monetară anuală a livrărilor de Aproximativ 1200000 lei pe an
bunuri similare în fiecare din ultimii 5 ani

2.4

Disponibilitate de resurse financiare (bani Capital circulant si bani pe cont bancar
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 / Moara,brutaria cu utilaj de producere
echipamente disponibile
corespunzator,depozitpentru
griu,magazine.

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 aşteptate, cu datele
preconizate de livrare

3.
3.1.

Livrari de produse alimentare la
scoli si gradinite din r.Dubasari,gradinite
din s.Cosnita,SPB Constructorul,IMSP
Valentin
Ignatenco,IMSP
Institutul
Mamei si Copilului

Informaţii financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi,
sau rapoartele auditorilor pentru ultimii 3 ani de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi

copii
Rapoarte financiare
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
BC”Moldova-Agroindbank”SA fil.nr.4 Chisinau tel:022-66-07-66

3.3.

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

Orice proces pe parcursul ultimilor 5 ani:

Cauza litigiului

b)

Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată

Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:

Cauza litigiului

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. Denumirea juridică a ofertantului: FPC”Tiraston”SRL
2. În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener:
3. Ţara de înregistrare a ofertantului: Moldova
4. Anul de înregistrare a ofertantului: 1998
5. Adresa juridică a ofertantului în ţara de înregistrare: rep.Moldova r.Dubasari s.Dorotcaia
6. Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului
Denumirea: Pescov Alexandr
Adresa: bd.Mircea cel Batrin 9 ap.16
Telefon şi fax: 022-66-00-24 069243121
Adresa de e-mail: tiraston2009@yandex.ru

