Formularul ofertei (F3.1)

Data: 15.06.2020
Licitație Publică: MD-1590130998345

Către: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or.Hînceşti
S.A. Fabrica de unt din Floresti declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
___________________________________________________________.
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
b) S.A.Fabrica de unt din Floresti se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele
de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii
produse lactate.
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
527236,20 MDL,
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
569432,40 MDL.
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu datalimită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi
acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, S.A.Fabrica de unt din Floresti se angajează să obţină o
Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a
contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achizițiile publice.
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a
regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
Semnatura: ____________ L.Ș.
Nume: Andrei Grigoraș

Digitally signed by Grigoraş Andrei
Date: 2020.06.12 13:53:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

În calitate de: manager vînzări
Ofertantul: S.A. ”Fabrica de unt din Florești”

Formular informativ despre ofertant (F3.3)
Data: 15.06.2020
Licitatie publica nr.: MD-1590130998345
Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or. Hînceşti

i) Ofertanți individuali
1.

Informaţii generale

1.1. Numele juridic al ofertantului
Adresa juridică a ofertantului în ţara
1.2.
înregistrării

S.A.”Fabrica de unt din Florești”

1.3. Statutul juridic al ofertantului

Societate pe Acțiuni

r. Florești, s. Varvareuca

• Proprietate

Privata

• Formă de organizare juridică

Societate comercială

• Altele

c/f: 1003607011922
27.10.1994

1.4. Anul înregistrării ofertantului
1.5. Statutul de afaceri al ofertantului
• Agent local/Distribuitor al producătorului
străin

Agent local

• Intermediar
• Companie de antrepozit
• Altele
1.6.

Informaţia despre reprezentantul autorizat al
ofertantului
• Numele

Andrei Grigoraș

• Locul de muncă şi funcţia

S.A.”Fabrica de
Administrator

• Adresa

r. Florești, s. Varvareuca

• Telefon / Fax

030001000, mob 079941799

• E-mail

milkmark@inbox.ru

1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA
Numărul de identitate al ofertantului pentru
impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini)
Ofertantul va anexa copiile următoarelor
1.9.
documente:

unt

5900001

1.8.

2.

Informații de calificare

Numărul de ani de experienţă generală a
ofertantului în livrări de bunuri şi servicii
Numărul de ani de experienţă specifică a
2.2. ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare
2.1.

În conformitate cu FDA3.

50
50

din

Florești”,

Valoarea monetară a livrărilor de
bunuri/prestarea serviciilor similare
Disponibilitate de resurse financiare (bani
lichizi sau capital circulant, sau de resurse
2.4. creditare, extras din cont bancar etc.).
Enumeraţi şi anexaţi copiile documentelor
justificative
2.3.

2.5.

Detalii privind capacitatea de producere /
echipamente disponibile

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.

3.2.

198103717

Depozit Floresti, depozit Chisinau, 14
magazine de firma, 15 masini specializate
de colectarea laptelui, 25 masini
specializate de livrare a produselor lactate,
2000 contracte cu agenti economici, 175
contracte de achizitii
Direcțiile Educație Tineret și Sport din
R.M.,
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare, Primăriile din R.M., Spitalele
municipale și raionale, Rețelele comerciale
și agenți economici locali.

Informații financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii:
Raport Financiar pentru anul 2019
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici
despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:
Denumirea: B.C.”Moldova Agroindbank” S.A. filiala Florești;
IBAN: MD92AG000002251033012196; AGRNMD2X780;
Adresa: or. Florești, str. 31 August, nr. 41;
Telefon: 030001000, mob. 079941799
Fax: (250) 22590;

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
Semnatura: __________ Andrei Grigoraș
În calitate de: manager vânzări
Ofertantul: S.A. ”Fabrica de unt din Florești”
Adresa: r. Florești, s. Varvareuca
Data: 15.06.2020

.

DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ŞI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI
FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE (F3.4)

Data: 15.06.2020
Licitatie Publica: MD-1590130998345
Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi or. Hînceşti
S.A.”Fabrica de unt din Floresti” confirmă prin prezenta că:
c) Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut
considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de
licitaţie, punctul IPO4.
d) În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta
imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.
e) Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere,
escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul
pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de
licitaţie, punctul IPO8.
f) În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care,
eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate
nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii,uzina
5. consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia
publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele
autorităţii contractante.
Semnat: _____________ L.Ș.
Nume: Andrei Grigoraș
Funcţia în cadrul firmei: manager vînzări
Denumirea firmei şi sigiliu: S.A. ”Fabrica de unt din Florești”

DECLARATIE
privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)
S.A. ”Fabrica de unt din Florești”
Subsemnatul, Pavel Grigoraș reprezentant împuternicit al S.A. ”Fabrica de unt din Florești”
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 privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii 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, Pavel Grigoraș reprezentant împuternicit al S.A. ”Fabrica de unt din Florești”
în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de Licitație Publică MD-1590130998345 din
15.06.2020 pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect produse lactate,
codul CPV. 15800000-6, la data de 15.06.2020, organizată de Centrul de plasament temporar
pentru copii cu dizabilităţi or. Hînceşti, declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale;
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) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus
sunt veridice și autentice;
e) nu suntem incluși în Lista de interdicție 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.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării: 15.06.2020
Nume: Andrei Grigoraș _________
Funcţia în cadrul firmei: manager vînzări
Denumirea firmei şi sigiliu: S.A. ”Fabrica de unt din Florești”

LISTA BUNURILOR ŞI GRAFICUL LIVRĂRII (F4.1)

Numărul Licitației: MD-1590130998345
Denumirea licitaţiei: Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi
or. Hînceşti
Tara
Producatorul
origin

Data: 15.06.2020
Sem. II 2020

Specificatia tehnica deplina
solicitata de de catre
autoritatea contractanta
6

Alternativa nr.
Pagina __din _

Nr
d/o

Codul
CPV

Descrierea bunurilor

1

2

3

4

5

1 15511100-4

Lapte pasteurizat de vaci
2,5% amb. 1L

RM

S.A.Fabrica de
unt din Floresti

Lapte pasteurizat 2.5% in pachet Lapte pasteurizat 2.5% in pachet Legea 279 din 15.12.2017;
HG 158 din 07.03.2019
de polietelena 1L
de polietelena 1L

2 15530000-2

Unt din smintina dulce
nesarat 72,5% amb. 0,2 kg

RM

S.A.Fabrica de
unt din Floresti

Unt din smintina dulce nesarata, Unt din smintina dulce nesarata, Legea 279 din 15.12.2017;
HG 158 din 07.03.2019
72,5% amb. 0,2 kg
72,5% amb. 0,2 kg

3 15542000-9 Brinza de vaci 5%, amb. 5 kg

RM

S.A.Fabrica de
unt din Floresti

Brinza proaspătă de vaci 5% Brinza proaspătă de vaci 5% Legea 279 din 15.12.2017;
HG 158 din 07.03.2019
ambalată la 2-5 kg
ambalată la 0.5 kg

4 15550000-8 Chefir-bio 2,5%, amb. 0.5 L

RM

S.A.Fabrica de
unt din Floresti

Chefir-bio 2,5% ambalat
pachet polietelena 0.5L

5 15512000-0 Smintina 15%, amb. 500g

RM

S.A.Fabrica de
unt din Floresti

Smîntîna 15%., ambalată în Smîntîna 15%, ambalată în pungi Legea 279 din 15.12.2017;
HG 158 din 07.03.2019
pungi 500g
500g

Semnatura: ______________ Andrei Grigoraș,
în calitate de: manager vânzări,
Ofertantul: S.A. ”Fabrica de unt Floresti”,
Adresa: r. Florești, s. Varvareuca

Specificatia tehnica deplina
propusa de catre furnizor

Standarde de referinta

7

8

în Chefir cu bifidobacterii 2,5% Legea 279 din 15.12.2017;
HG 158 din 07.03.2019
amb. în pachet polietelena 0.5L

