FORMULARUL OFERTEI (F3.1)
Data: 11.06.2021
Licitatia nr 21040205
Invitaţie la Licitatia publica nr.
Alternativa nr.:Către: IMSP Singerei
ICS Lapmol SRL declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv
modificările nr. -.
b) ICS Lapmol SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de
licitaţie şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi de formare a preţurilor, următoarele
bunuri şi/sau servicii produse alimentare (Lot: lactate).
c) Preţul total al ofertei constituie:
*253361-11 lei fara TVA
*277450-00 lei cu TVA
d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucţiunile
pentru ofertanţi, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în
conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment
pînă la expirarea acestei perioade;
e) În cazul acceptării prezentei oferte, [ICS Lapmol SRL] se angajează să obţină o
Garanţie de bună execuţie în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare
a contractului de achiziţie publică.
f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
g) 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, în
conformitate cu punctul IPO4.5.
Semnat:_______
Nume: Ionita Serghei
În calitate de: Director
Ofertantul: ICS Lapmol SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Ankara,6
Data: 09.06.2021

Digitally signed by Leşcenco Oleg
Date: 2021.06.10 09:48:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
Data: 09.06.2021
Numărul/data Licitatia: 21040205 din 11.06.2021
A. Ofertanţi individuali
1.

Informaţii generale

1.1.

Numele juridic al ofertantului

ICS Lapmol SRL

1.2.

Adresa juridică a ofertantului în ţara Mun. Chisinau, str. Ankara,6
înregistrării

1.3.

Statutul juridic al ofertantului

Persoana juridica

Proprietate

privata

Formă de organizare juridică

ICS SRL

Altele
1.4.

Anul înregistrării ofertantului

18.06.1997

1.5.

Statutul de afaceri al ofertantului

Produse lactate

Producător

ICS Lapmol SRL

Agent local/Distribuitor al
producătorului străin

-

Intermediar

-

Companie de antrepozit

-

Altele

-

1.6.

Informaţia despre reprezentantul
autorizat al ofertantului
Numele

Ionita Serghei

Locul de muncă şi funcţia

ICS Lapmol SRL
Director

Adresa

Mun. Chisinau, str. Ankara,6

Telefon / Fax

022 41 07 65

E-mail

operator@lapmol.md

1.7.

Numărul de înregistrare pentru
TVA

7800074

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 15
generală a ofertantului în livrări de
bunuri şi servicii

2.2.

Numărul de ani de experienţă 11
specifică a ofertantului în livrarea
bunurilor şi/sau serviciilor similare

2.3.

Valoarea
monetară
anuală a “Nu se aplică”
livrărilor de bunuri similare în
fiecare din ultimii 5 ani

2.4

Disponibilitate de resurse financiare “Nu se aplică”
(bani 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 “Nu se aplică”
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.

Primaria Cimislia (Contract nr. 821/17 din 04.08.2017 cu valoarea
248139 lei.
Centrul de Recuperare Speranta
(Contract nr. 9/292 din 21.08.2017)
cu valoarea de 220.895 lei.

Informaţii financiare

3.1.

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

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. Chisinau- Centru
Mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare 182

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

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

1. Denumirea juridică a ofertantului: ICS Lapmol SRL
2. În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener:
3. Ţara de înregistrare a ofertantului: Republica Moldova
4. Anul de înregistrare a ofertantului: 1997
5. Adresa juridică a ofertantului în ţara de înregistrare: Republica Moldova, mun.
Chisinau, str. Ankara, 6
6. Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului
Denumirea: Ionita Serghei, Director ICS Lapmol SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Ankara, 6
Telefon şi fax: 022 41 07 65
Adresa de e-mail: operator@lapmol.md

7. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifaţi căsuţele respective
vizavi de copia documentului anexat]
 Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în
conformitate cu punctele IPO4.1 şi IPO4.2.
 În cazul unei CA, scrisoarea de intenţie referitor la formarea asociaţiei sau acordul
de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.
 În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce
demonstrează autoguvernarea juridică şi financiară, precum şi conformitatea
activităţii în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.
B. Partenerii individuali ai asociaţiei (CA)
4.1.

Fiecare partener al CA va depune toată informaţia solicitată în formularul de
mai sus, în compartimentele 1-3.

4.2.

Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în
numele CA.

4.3.

Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai CA (care va purta caracter
obligatoriu în mod juridic pentru toţi partenerii).

Notă: Informaţia de mai sus reprezintă cerinţe minime. Alte cerinţe şi detalii pot fi
adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.

DECLARAŢIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ŞI NEIMPLICAREA ÎN
PRACTICI FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE (F3.4)
[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă.
Declaraţia semnată va fi de asemenea inclusă în contractele ofertanţilor
cîştigători. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu
se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data: 11.06.2021
Numărul Licitatia: 21040205
Către: IMSP Singerei
ICS Lapmol SRL confirmă prin prezenta că:
1. 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.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom
raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.
3. 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.
4. 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,
consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia
publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele
autorităţii contractante.

Semnat: _____________________________
Nume: Ionita Serghei
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: ICS Lapmol SRL

