FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite
modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data: 04.01.2021
Numărul licitaţiei: ocds-b3wdp1-MD-1608889920421-EV-1608890704039
A. Ofertanţi individuali
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Informaţii generale
Numele juridic al ofertantului
Adresa juridică a ofertantului în ţara
înregistrării
Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
Altele
Anul înregistrării ofertantului
Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/Distribuitor al producătorului
străin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele
Informaţia despre reprezentantul autorizat al
ofertantului
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon / Fax
E-mail
Numărul de înregistrare pentru TVA
Numărul de identitate al ofertantului pentru
impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini)
Ofertantul va anexa copiile următoarelor
documente:

Digitally signed by Didenco Ruslan
Date: 2021.01.04 14:52:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

“Crafti Business” SRL

Mun. Chisinau, str. Bucuresti 1

privat
SRL
--------------------------------------14.12.2004
--------------------------------------Agent local/Distribuitor al producătorului străin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didenco Ruslan
“Crafti Business” SRL, director vinzari corporative

Mun. Chisinau, bd. Cantemir 6, et 3
022-63-63-00/079656126
didenrus@superoffice.md
0205863
--------------------------------------Exemplu: Documente obligatorii:

1. Formularul informativ despre ofertant –
original - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului, Formularul F 3.3;
2. Formularul ofertei – original - confirmată prin
semnătura şi ştampila Participantului, Formularul F 3.1;
3. Lista bunurilor și graficul livrării - original confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului,
Formularul F 4.1;
4. Specificații tehnice și de formare a prețului original - confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului, Formularul F 4.3;
5. DUAE
6. Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie
– emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;
7. Certificat de atribuire a contului bancar – copie
– eliberat de banca deţinătoare de cont;

8. Certificat de efectuare sistematică a plăţii
impozitelor, contribuţiilor – copie – eliberat de
Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova),
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Participantului;
Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la
solicitarea lor ulterioară:
a) Certificat pentru confirmarea capacităţii executării
calitative a contractului de achiziţie – original – eliberat de
Participant, care reflectă următoarea informaţie:
- experienţa acumulată, performanţele;
- volumul de producere, desfacere;
- numărul angajaţilor;
- anexarea copiei contractelor încheiate ş.a.
b) Certificat pentru confirmarea bonităţii Participantului –
original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, care reflectă
următoarea informaţie:
- participantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;
- patrimoniul participantului nu este sechestrat;
- activitatea Participantului nu este suspendată.
c) Certificat care confirmă neaplicarea sancţiunilor penale
(cazier juridic) a persoanelor cu funcţie de conducere a
Participantului – eliberat de Ministerul Afacerilor Interne,
care reflectă informaţia despre neaplicarea sancţiunilor penale
pe parcursul ultimilor 5 ani;
d) Recomandaţii – original.

2.

Informaţii de calificare

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 pe parcursul perioadei
prevăzute în IPO 11.1 (a)
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

2.1.

2.2.

2.3.

2.4

17 ani
“Nu se aplică”

“Nu se aplică”
“Nu se aplică”

“Nu se aplică”

3.

Informaţii financiare

3.1.

Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau rapoartele
auditorilor pentrul ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în
cazul contactării de către autoritatea contractantă

3.2.

3.3.

Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a)
Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului
Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)
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

Semnat: _____________________________
Nume: Didenco Ruslan
Funcţia în cadrul firmei: Director Vinzari Corporative
Denumirea firmei şi sigiliu: “Crafti Business” SRL

