FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
A. Ofertanţi individuali
1.
Informaţii generale
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2. Adresa juridică a ofertantului în ţara
înregistrării
1.3. Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
1.4. Anul înregistrării ofertantului
1.5. Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/Distribuitor al producătorului
străin
Intermediar
Companie de antrepozit
1.6. Informaţia despre reprezentantul autorizat
al ofertantului
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon / Fax
E-mail
1.7. Numărul de înregistrare pentru TVA
1.8. Numărul de identitate al ofertantului
pentru impozitul pe venit
1.9. Ofertantul va anexa copiile următoarelor
documente:

ICS „LUKOIL-Moldova” SRL
Republica Moldova, MD-2012,
Chişinău, str. Columna, 92

mun.

Privată, Întreprindere cu Capital Străin
Societate cu Răspundere Limitată
19.12.1995
●
●

Simonov Dumitru
ICS „LUKOIL-Moldova” SRL, specialist
MD-2012, mun. Chişinău, str. Columna, 92
0-(22)-21-12-25, 0-(22)-22-08-28
dumitru.simonov@lukoil.md
0501848
1002600005897

a) Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
b) Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont;
c) Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie – eliberat de
Serviciul Fiscal de Stat;
d) Ultimul raport financiar – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;
e) Licenţa de activitate – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului.
f) Raport de Inspecție – copia originalului eliberat de Serviciul Standardizare şi Metrologie,
confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului;
g) DUAE
h) Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul RM

2.
Informaţii de calificare
2.1. Numărul de ani de experienţă generală a
ofertantului în livrări de bunuri şi servicii
2.2. Numărul de ani de experienţă specifică a
ofertantului în livrarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare
2.3. Valoarea monetară anuală a livrărilor de
bunuri similare în fiecare din ultimii 5 ani
2.4 Disponibilitatea de bani lichizi sau capital
circulant, sau de resurse creditare
2.5OlaruDetalii
Digitally signed by
Alexandruprivind capacitatea de producere /
Date: 2020.06.15 16:37:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

25
25
2 500 000 000 lei
569 177 782 lei
105 staţii PECO, 3 baze petroliere

echipamente disponibile
2.6 Livrări majore de bunuri similare pe Contracte cu peste 80% din instituţiile
parcursul ultimilor 5 ani de activitate. bugetare.
Indicaţi detaliile livrărilor respective,
inclusiv cele în proces de efectuare sau
abia angajate, sau aşteptate, cu datele
preconizate de livrare
3.
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. (Anexat)
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
Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chisinau, str. Cosmonauţilor, 9
Tel./fax: 0-(22)- 26-89-98, 0-(22)-85-65-65
OCPO: 20286381
Codul S.W.I.F.T.: AGRNMD2X
Telex: 163263 AGRO MD
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
-

1. Denumirea juridică a ofertantului: ÎCS „LUKOIL-Moldova” 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: 1995
5. Adresa juridică a ofertantului în ţara de înregistrare: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str.
Columna, 92
6. Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului
Denumirea: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL
Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chişinău, str. Columna, 92
Telefon şi fax: 0-(22)-21-12-25
Adresa de e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md

