Formularul ofertei (F3.1)
Data depunerii ofertei:
“07” _iunie_ 2021
Procedura de achiziție Nr ocds-b3wdp1-MD-1622181621057
Anunț de participare Nr.: ______________________________
Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI
_______________________Eximotor SA_______________ declară că:

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv
modificările nr. ________________________________________________________.
b) ________________________ Eximotor SA ________________ se angajează să
furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în
specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
_149 008 (o suta patruzeci noua mii opt) lei 33 bani
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
_178 810 (o suta saptezeci opt mii optsute zece) lei 00 bani _.
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8.,
începînd cu data-limită 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, ______ Eximotor SA ___
se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru
executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, 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.
Semnat:___ ____________________________________________
Nume:_ Spatari Ruslan
În calitate de: _manager__
Ofertantul: _ SA „Eximotor”
Adresa: mun. Chişinău, str.Aerodromului 15 of 6
Data: “07” _iunie_ 2021

Specificaţii tehnice (F4.1)
Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1622181621057
Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianți și lichide tehnice
Cod CPV

Denumirea bunurilor solicitate

Modelul articolului

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

1

2

3

4

5

6

15W40

Belorusia

Favorit

DPF 5W30

Belorusia

Favorit

M 10 DM
5W40
ATF II D
80w90

Belorusia
UE
Belorusia
Belorusia

Favorit
Fanfaro
Favorit
Favorit

M8V1
Litol-24
MGE-46
Eurofreeze -35C
AFG 12+

Rusia
Rusia
Rusia

Pilot
Pilot
Pilot

UE

Pilot

DOT-4

Rusia

Pilot

09211000-1 Soluție AdBlue Dacia Duster

AdBlue

Rusia

Sintec

09211000-1 Soluție parbriz (-30°C)

Stop Ger

Moldova

Stop Ger

Activ foam

Belorusia

Favorit

09211000-1 Ulei de motor 15W40 benzină
Ulei de motor 5W30 diesel (DPF,
09211000-1
C3, pentru filtru particule)
09211000-1 Ulei de motor tractoare M 10 DM
09211000-1 Ulei de motor 5W40 benzină
09211000-1 Ulei servodirecție ATF II D
09211000-1 Ulei de transmisie 80w90
09211000-1 Ulei de motor M8V1
09211000-1 Lubrifiant Litol-24
09211000-1 Ulei hidraulic tractoare MGE-46
09211000-1

Antigel G12 + (lichid de răcire 35°C-40°C)

09211000-1 Lichid de frână (DOT-4)

Soluție detergent pentru spălarea
09211000-1
automobilelor (concentrat)

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_
Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_

Ambalaj: canistre 1-5 litri.
Anul producerii 2021.

Specificarea
tehnică deplină
propusă de către
7

Ambalaj: canistre 1-5
litri. Anul producerii
2021.

Anul producerii 2021. Anul producerii 2021.

Standarde de
referinţă
8

Numărul procedurii de achiziţie : ocds-b3wdp1-MD-1622181621057
Denumirea procedurii de achiziţie: Lubrifianți și lichide tehnice
Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a
serviciilor

UM

Preţ unitar
Cantitatea (fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma (fără TVA)

Suma (cu TVA)

Termenul de
livrare/prestare zile

Clasificație bugetară
(IBAN)

9

10

3

4

5

6

7

8

09211000-1 Ulei de motor 15W40 benzină
Ulei de motor 5W30 diesel (DPF,
09211000-1
C3, pentru filtru particule)

L

400

23,33

28,00

9333,33

11200,00

L

1500

46,67

56,00

70000,00

84000,00

09211000-1 Ulei de motor tractoare M 10 DM

L

100

20,00

24,00

2000,00

2400,00

09211000-1 Ulei de motor 5W40 benzină

L
L
L
L
kg
L

100

150
250

40,00
24,17
26,67
22,50
35,00
19,17

48,00
29,00
32,00
27,00
42,00
23,00

4000,00
1208,33
4000,00
3375,00
5250,00
4791,67

4800,00
1450,00
4800,00
4050,00
6300,00
5750,00

L

1200

21,50

25,80

25800,00

30960,00

L
L
L

100

33,33
9,17
7,92

40,00
11,00
9,50

3333,33
6416,67
9500,00
149 008,33

4000,00
7700,00
11400,00
178 810,00

1

2

09211000-1 Ulei servodirecție ATF II D
09211000-1 Ulei de transmisie 80w90
09211000-1 Ulei de motor M8V1
09211000-1 Lubrifiant Litol-24
09211000-1 Ulei hidraulic tractoare MGE-46
Antigel G12 + (lichid de răcire 09211000-1
35°C-40°C)
09211000-1 Lichid de frână (DOT-4)
09211000-1 Soluție AdBlue Dacia Duster
09211000-1 Soluție parbriz (-30°C)

50
150
150

700
1200

TOTAL
oferta valabilă 60 zile
Semnat:Spatari Ruslan În calitate de: _manager_
EXIMOTOR SA
m.Chisinau str.Aerodromuli 15/6

în termen de 15
zile de la
comanda
beneficiarului pe
parcursul anului
2021, din data
înregistrării
contractului la
MF.

@EXTMBANK
BANCA COMERCIALA,EXIMBANK' S.A.

SUCURSALA Nr.2O

06/-z;oe,
Data
Oficiul Bdncii: BC ,,EXIMBANK" SA, sucursala nr.20,
mun. Chiginiu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt {7111
Beneficiar: lnspectoratul General al Polifiei de Frontieri al MAI

GARANTTE

oe oreRrA Nr.10138/101

BC ,,EXIMBANK" SA a fost informatd ci ,,Eximotor" S.A. (numit in continuare ,,Ofertant")
urmeazi si inainteze oferta citre Dvs. la data de 06.06.2021 (numitd in continuare ,,ofert6") pentru
lubrifianfi 9i lichide tehnice, conform invitaliei la licitatia nr. ocds-b3wdp1.MD-1622181621057 din

06.06.2021.
La cererea Ofertantului, noi, BG,,EXIMBANK" SA, prin prezenta, ne angajim In mod irevocabilsi
vi pl6tim orice sumi sau sume ce nu depdgesc in total suma 1 500-00 (o mie cinci sute) lei 00 bani, la
primirea de citre noi a primei solicitiri din partea Dvs. in scris, lnsotite de o declaralie in care se specifici
faptulcd Ofertantultncalci una sau mai multe dintre obligafiile sale referitor la condiliile ofertei, 9i anume:
a) gi-a retras oferta ln timpul perioadei valabilitSfii ofertei sau a modificat oferta dupi expirarea
termenului-limiti de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anunlat de citre autoritatea contractanti, ln perioada de valabilitate a ofertei, despre
semneze formularul contractului; (ii) nu acceptd
adjudecarea contractului: (i) egueazd sau refuzi
rectificarea erorilor aritmetice, efectuati de citre grupul de lucru, erori depistate in oferti ln timpul
examindrii ei; sau (iii) egueazd sau refuzi si prezinte garantia de buni execulie, dacd se cere conform
condi[iilor licitaliei, ori nu a executat vreo conditie specificatd Tn documentele de licitafie, inainte de
semnirea contiactului de achizilie.
Aceastd garanlie va expira ln cazul aparitiei uneia dintre urmitoarele situafii:
a) Ofertantul devine ofertant cigtigitor, la primirea de cdtre noi a copiei inqtiinlirii privind
adjudecarea contractului gi in urma emiterii Garantiei de buni execu[ie'eliberatd cdtre Dvs. la solicitarea
Ofertantului, sau
b) Ofertantul nu devine ofertant cigtigdtor, fie in urma primirii de cdtre noi a copiei ingtiintdrii Dvs.
despre numele altui ofertant cigtigitor; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile dupd expirarea
valabilit5lii ofertei depuse de citre Ofertant in cadrul licitaliei.

si

P6n urmare, orice cerere sau plati in conformitate cu aceasti garanfie trebuie receplionatd de
cdtre noi la oficiu pini la data respectivi inclusiv.
Prezenta garantie este valabild din 06.06.2021

pini

la data de 08.08.2021.

Gu respect,

Smochini Corina
Director Sucursala nr. 20

Banca Comerciali "EXIMBANK" S.A. Oficiul Central: Bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt nr. 17111, MD-2004, mun. Chigindu.

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din _________2020
FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN
1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație
pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor
de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în
Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de
achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în
formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative
prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din
procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și
autoritatea/entitatea contractantă;
2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor
economici;
6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică;
7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu
cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și
autoritatea/entitatea contractantă
Cod
Conținutul cerinței
poziție
1
2
A. Informații despre publicare
Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul
achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului
1A.1
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B. Identitatea autorității/entității contractante

Răspuns
3

1B.1

Denumirea autorității/entității contractante

1B.2

Număr
unic
de
identificare
autorității/entității contractante

(IDNO)

Inspectoratul General
al Poliției de Frontieră
al MAI

a

1006601000196

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic
Cod poziție
Conținutul cerințelor
1
2
A. Informații privind operatorul economic
2A.1
Denumirea operatorul economic
2A.2
Țara
2A.3
Cod poștal
2A.4
Oraș/Localitate
2A.5
Adresa juridică
2A.6
2A.7
2A.7.1
2A.7.2
2A.8
2A.9
2A.10
2A.11

2A.11.1
2A.11.2

2A.11.3

2A.12

Răspuns
3
SA Eximotor
Republica Moldova
2023
or. Chisinau
or. Chisinau, str.
Aerodromului 1/6
www.Coleso.md
Spatari Ruslan
+37379594687
masla@coleso.md
1002600034712
0603690
SOCIETATEA PE
ACTIUNI

Pagina web
Persoana sau persoanele de contact
Telefon
Adresa de e-mail
Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)
Numărul cod TVA
Forma organizatorico-juridică a activității de
antreprenoriat
Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului
efectiv
Numele acționarilor / asociaților
Unu
Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține
sau controlează în ultimă instanță o persoană
fizică sau juridică ori beneficiar al unei
societăți de investiții sau administrator al
societății de investiții, ori persoană în al cărei
nume se desfășoară o activitate sau se Socolova Natalia
realizează o tranzacție și/sau care deține, direct
sau indirect, dreptul de proprietate sau
controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni
sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori
asupra bunurilor aflate în administrare
fiduciară]
Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură
juridico-politică permanentă a persoanei fizice Republica Moldova
definite conform poziției 2A.11.2)
Operatorul economic este:
întreprindere

2A.13

2A.13.1
2A.13.2

2A.14

2A.14.1
2A.14.2
2A.14.3

 întreprindere mică
 întreprindere mijlocie
 și altele
�
În cazul în care achiziția este rezervată:
operatorul economic este un atelier protejat sau
o întreprindere socială, sau va asigura
executarea
contractului
în
contextul
programelor de angajare protejată?
Dacă da, care este procentul corespunzător de
lucrători cu dizabilități sau defavorizați?
Specificați cărei sau căror categorii de
lucrători cu dizabilități sau defavorizați le
aparțin angajații în cauză?
Operatorul economic participă la procedura de
achiziții publice împreună cu alți operatori
economici?
Dacă Da, precizați rolul operatorului
economic în cadrul grupului (lider, responsabil
cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).
Numiți operatorii economici care participă la
procedura respectivă de achiziție publică.
Specificați denumirea grupului participant.

mijlocie

Nu

Nu

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte
pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.
Spatari Ruslan
2B.1
Nume și prenume
2B.2
Poziție/acționând în calitate de..
manager
Republica moldova
2B.3
Țară
2B.4
Telefon
079594687
masla@coleso.md
2B.5
Adresa de e-mail
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități
Operatorul economic utilizează capacitățile
altor entități pentru a satisface criteriile de
2C.1
selecție prevăzute în capitolul IV, precum și
Nu
(dacă este cazul) criteriile și regulile menționate
în capitolul V de mai jos?
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul
economic se bazează
Operatorul
economic
intenționează
să
2D.1
subcontracteze vreo parte din contract cu alți
Nu
operatori economici?
2D.1.1
Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică
Cod poziție
Conținutul cerințelor
Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe
judecătorești
1
2
3
Participare la o organizație criminală.
Operatorul economic însuși sau orice persoană
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
3A.1
Nu
condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă
pentru participare la o organizație criminală,
printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci
ani în urmă sau în care continuă să se aplice o
perioadă de excludere prevăzută în mod direct în
condamnare?
Corupție.
Operatorul economic însuși sau orice persoană
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
3A.2
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
Nu
condamnări pentru corupție pronunțate printr-o
hotărâre
definitivă,
printr-o
condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere
prevăzută în mod direct în condamnare?
Fraude.
Operatorul economic însuși sau orice persoană
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
3A.3
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
Nu
condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o
hotărâre
definitivă,
printr-o
condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere
prevăzută în mod direct în condamnare?
Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de
3A.4
Nu
activitățile teroriste.
Operatorul economic însuși sau orice persoană

care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
condamnări pentru infracțiuni teroriste sau
infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere
prevăzută în mod direct în condamnare?
Spălare de bani sau finanțarea terorismului.
Operatorul economic însuși sau orice persoană
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
3A.5
Nu
condamnări pentru infracțiuni teroriste sau
infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate
printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere
prevăzută în mod direct în condamnare?
Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme
de trafic de persoane.
Operatorul economic însuși sau orice persoană
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
3A.6
control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei
Nu
condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă
pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în
care continuă să se aplice o perioadă de excludere
prevăzută în mod direct în condamnare?
În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una
din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi
3A.7
care să arate că măsurile luate sunt suficiente
Nu
pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida
existenței unui motiv de excludere?
3A.7.1
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale
Plata impozitelor

3B.1

3B.1.1

3B.1.2

3B.1.3

3B.2

3B.2.1

3B.3

3B.4

Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu
privire la plata impozitelor, taxelor și
contribuțiilor sociale în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în Republica
Moldova sau în țara în care este stabilit?
Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu
privire la plata impozitelor, taxelor și
contribuțiilor sociale?
În cazul în care, încălcarea cu referire la
obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și
contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o
hotărâre judecătorească sau administrativă,
această decizie este definitivă?
În cazul în care, încălcarea cu referire la
obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și
contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o
hotărâre judecătorească sau administrativă,
precizați data și numărul deciziei.
Operatorul economic beneficiază, în condițiile
legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a
impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări
sociale ori de alte facilități în vederea plății
acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere
(penalităților) și/sau a amenzilor?
Notă: Se completează doar în cazul în care ați
răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.
Dacă Da, operatorul economic este în măsură să
furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de
plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de
asigurări sociale ori de alte facilități în vederea
plății acestora?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
un certificat cu privire la plata impozitelor sau să
furnizeze informații privind onorarea obligațiilor
fiscale?

Da

Nu

Da

Autoritatea sau
Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față
organismul
de bugetul public național sunt disponibile gratuit
emitent(ă):
pentru autorități, prin accesarea unei baze de date
naționale? Dacă da, specificați informația care ar
Referința exactă a
permite verificarea.
documentației:

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici
Operatorul economic este înscris în lista de
3C.1
Nu
interdicție a operatorilor economici?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că
3C.1.1
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
Nu
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
3C.1.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale
Obligațiile aplicabile în domeniul mediului,
muncii și asigurărilor sociale
Operatorul economic a încălcat obligațiile în
3D.1
Nu
domeniul mediului în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că
3D.1.1
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
3D.1.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
|
Operatorul economic a încălcat obligațiile în
3D.2
Nu
domeniul social în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că
3D.2.1
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
3D.2.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Operatorul economic a încălcat obligațiile în
3D.3
Nu
domeniul muncii în ultimii 3 ani?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că
3D.3.1
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
3D.3.2
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Insolvabilitatea
Operatorul economic este în situație de
insolvabilitate sau de lichidare a activității
3D.4
Nu
antreprenoriale
ca urmare a unei hotărârii
judecătorești?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.4.1
3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra

3D.4.2
3D.5

3D.5.1

3D.5.2
3D.6

3D.6.1

3D.6.2

3D.7

3D.7.1

3D.7.2
3D.8

3D.8.1

3D.8.2
3D.9

fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Active administrate de lichidator
Activele operatorului economic sunt administrate
de un lichidator sau de o instanță?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Activitățile economice sunt suspendate
Activitățile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Acorduri cu alți operatori economici care
vizează denaturarea concurenței
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat
acorduri cu alți operatori economici care au ca
obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin
decizie a organului abilitat în acest sens?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Conflict de interese
Operatorul economic se află într-o situație de
conflict de interese care nu poate fi remediată?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Etica profesională
Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

3D.9.1

3D.9.2

3D.10

3D.10.1

3D.10.2

ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe
judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli
în materie profesională?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.
Integritatea
Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face
vinovat de o abatere profesională, care îi pune la
îndoială integritatea?
În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea
3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că
măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de
excludere?
Dacă Da, descrieți aceste măsuri.

Nu

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici
Cod poziție
Conținutul cerințelor
1
2
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
4A.1
documentul/documentele prin care se va demonstra
înregistrarea acestuia?
Dacă Da, indicați actele de înregistrare a
activității antreprenoriale și genul (genurile) de
activitate determinate de legislație, aferent
4A.1.1
obiectului procedurii de atribuire a contractului, în
baza căreia întreprinderea are dreptul să execute
viitorul contract de achiziție publică.

Răspuns
3

Da

MD 0011311 din
20.01.2005

Adresa de internet:

4A.1.2

Autoritatea sau
Actele de înregistrare a activității antreprenoriale,
organismul
sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o
emitent(ă):
bază de date națională? Dacă da, specificați
informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:

4A.2

4A.2.1

Activitatea antreprenorială deține o certificare
și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului
procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui
sistem național?
Dacă Da, operatorul economic este în măsură să
furnizeze documentul/documentele prin care se va
demonstra certificarea și/sau autorizarea activității
acestuia?

Da

Da
Adresa de internet:

4A.2.3

Autoritatea sau
Actele privind certificarea sau autorizarea sunt
organismul
disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de
emitent(ă):
date națională? Dacă da, specificați informația
care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:

Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau
autorizarea privind activitatea de întreprinzător,
4A.3
acoperă criteriile de selecție impuse de
autoritatea/entitatea
contractantă
în
anunțul/invitația de participare?
B. Capacitatea economică și financiară
Declarații bancare
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
declarații bancare sau, după caz, dovezi privind
4B.1
asigurarea riscului profesional în conformitate cu
cerințele din documentația de atribuire?

Da

Da
Adresa de internet:

4B.1.1

Informația menționată la punctul 4B.1 este
disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază
de date națională? Dacă da, specificați informația
care ar permite verificarea ei.

Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)
Operatorul economic este în măsură să demonstreze
o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:
4B.2

Valoare _____ Perioada _______
Notă.

Se

completează

de

către

autoritatea

Autoritatea sau
organismul
emitent(ă):
Referința exactă a
documentației:

4B.2.1

4B.3

contractantă valoarea și perioada
Specificați care este cifra de afaceri anuală, Valoarea
conform datelor din raportul financiar.
Anul
Cifra de afaceri medie anuală
Operatorul economic este în măsură să demonstreze
o cifră medie anuală de afaceri, după cum
urmează:
Valoare _____ Perioada _______
Notă. Se completează de către
contractantă valoarea și perioada

4B.3.1

4B.4

4B.5

autoritatea

Valoarea ]
Anul
Valoarea
Specificați cifra de afaceri, conform datelor din Anul
raportul financiar.
Valoarea
Anul
Valoarea medie
totală
Raport financiar
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
raportul financiar înregistrat, extrase din raportul
Da
financiar?
Adresa de internet:
Autoritatea sau
Informațiile privind situația economică și financiară
organismul
sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o
emitent(ă):
bază de date națională? Dacă da, specificați
informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională

4C.1

4C.1.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze
documentele solicitate de către autoritatea/entitatea
contractantă în anunțul de participare, care
Da
demonstrează
capacitatea
tehnică
și/sau
profesională pentru executarea viitorului contract.
Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau Adresa de internet:
profesională sunt disponibile gratuit pentru
autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, Autoritatea sau
specificați informația care ar permite verificarea. organismul

emitent(ă):
Referința exactă a
documentației:

4C.2

4C.3

Instalații tehnice și măsuri de asigurare a
calității
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice,
specificate
în
anunțul
de
participare/documentația de atribuire, pe care
autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în
special cele responsabile de controlul calității în
legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație cu privire la sistemele de management și
de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de
aprovizionare?

Da

Da
Adresa de internet:

4C.3.1

4C.4

4C.5

4C.6

4C.7

Autoritatea sau
Informațiile sunt disponibile gratuit pentru organismul
autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, emitent(ă):
specificați informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:
Utilaje, instalații și echipament tehnic
Operatorul economic dispune de utilaje și
echipament
necesar
pentru
îndeplinirea
corespunzătoare a contractului de achiziție publică?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație cu privire la dotările specifice, utilajul și
echipamentul
necesar
pentru
îndeplinirea
contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul
de participare și documentația de atribuire?
Pregătirea
profesională
și
calificarea
personalului
Operatorul economic are în cadrul întreprinderii
personal calificat conform cerințelor stabilite în
anunțul de participare sau în documentația de
atribuire?
Operatorul economic este în măsură să furnizeze o
informație privind personalul de specialitate propus

Da

Da

Da

Da

pentru executarea contractului, conform cerințelor
stabilite în anunțul de participare și documentația
de atribuire?

4C.8

4C.9

4C.10

4C.11

4C.11.1

4C.12

4C.12.1

4C.13

Anul
Angajați
Indicați efectivele medii anuale de personal angajat Anul
din ultimii trei ani de activitate.
Angajați
Anul
Angajați
Numărul membrilor personalului de conducere
Anul 2018
Persoane - unu
Indicați numărul membrilor personalului de
Anul 2019
conducere ale operatorului economic pe parcursul
Persoane - unu
ultimilor trei ani.
Anul 2020
Persoane - unu
Mostre, descrieri, fotografii
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale
produselor/serviciilor care urmează să fie
Da
furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în
documentația de atribuire?
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări
În perioada de referință, operatorul economic a
îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului
de achiziție indicat în anunțul de participare și în
documentația de atribuire?
Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea
lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data
procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri
În perioada de referință, operatorul economic a
efectuat livrări specifice obiectului de achiziție
indicat în anunțul de participare și în documentația
de atribuire?
Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea
livrărilor, valoarea lor, data de începere, data
furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.
Pentru contractele de achiziție publică de
servicii
În perioada de referință, operatorul economic a

Da
|

prestat servicii similare cu obiectul de achiziție
indicat în anunțul de participare și în documentația
de atribuire?

4C.13.1

Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea
serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data
începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.

În cazul că răspunsul este Da pentru una din
întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin
4C.14
care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform
cerințelor documentației de atribuire?
D. Standarde de asigurare a calității
Operatorul economic este în măsură să furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
care se atestă faptul că operatorul economic
4D.1
respectă standardele de asigurare a calității conform
cerințelor stabilite în anunțul de participare și în
documentația atribuire?

Da

Da

Adresa de internet:

4D.2

Autoritatea sau
Informațiile privind standardele de asigurare a
organismul
calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități,
emitent(ă):
dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați
informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:

E. Standarde de protecție a mediului

4E.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
care se atestă faptul că operatorul economic
respectă standardele de protecție a mediului,
conform cerințelor stabilite în anunțul de
participare și în documentația de atribuire?

Da

Adresa de internet:

4E.2

Informațiile privind standardele de protecția Autoritatea sau
mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, organismul
dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați emitent(ă):
informația care ar permite verificarea.
Referința exactă a
documentației:

F. Permiterea controalelor

4F.1

Operatorul
economic
permite
efectuarea
verificărilor
de
către
autoritatea/entitatea
contractantă referitor la capacitățile economice și
financiare, de producție sau tehnice privind
executarea viitorului contract de achiziție publică?

Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție
Cod poziție
Conținutul cerințelor
1
2
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse
Operatorul economic este în măsură să furnizeze în
Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat
al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice,
sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității
contractante: formularele, certificatele, avizele și alte
documente indicate de către autoritatea/entitatea
contractantă în anunțul de participare și în
5A.1
documentația de atribuire?

Răspuns
3

Da

Termen ____ zile de la solicitare.
Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea
contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul
documentelor solicitate.
Adresa de
internet:

5A.2

Informațiile care să îi permită autorității/entității
contractante să obțină documentele indicate în
anunțul de participare și în documentația de atribuire,
sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei
baze de date naționale în orice stat? Dacă da,
specificați informația care ar permite verificarea.

Autoritatea sau
organismul
emitent(ă):
Referința exactă
a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a
contractului de achiziție publică
Cod
poziție
1

Conținutul cerințelor

Răspuns

2

3

A.
6A.1

6A.2

Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse
Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile
de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în
anunțul de participare și în documentația de atribuire.
Operatorul economic/candidatul dispune și este în
măsură să furnizeze în Sistemul informațional
automatizat ,,Registrul de stat al achizițiilor publice”
sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe
suport de hârtie autorității contractante certificate sau
alte forme de documente justificative, după cum este
cerut în anunțul de participare și în documentația de
atribuire.

Da

Da

Capitolul VII. Declarații finale
Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz
II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor
grave de declarații false.
Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea
autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele
justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă
are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea
unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul
economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau
organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității
contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la
informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.
Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Inspectoratul
General al Poliției de Frontieră al MAI, astfel cum este descrisă în capitolul I
secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care
le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție ocds-b3wdp1MD-1622181621057

Nume: Spatari Ruslan
Funcția: manager
Data: 07.06.2021
Adresa: or. Chisinau, str. Lunca Bicului 41/1
Semnătura

r.P. ,,AGENTIA SERVIсII PUBLICE,,
Departamentul inregistrare qi licentiere а unitйlilor de drept

ExTRAS

din Registrul de stat al реrsоапеlоr juridiсе
пr.

618 din 15.01.2021

SOCIETATBA

Denumirea completбl
РЕ ACTIUNI
Denumirea prescurtatй: (EXIMOTOR) S.A.
Fоrmа juridicб de organizare: Societate ре Ac(iuni.

(EXIMOTOR>.

NumЁrul de identificare de stat 9i codul fiscal: 1002600034112.
Data inregistririi de stat: 12.0б.1995.

Sediul: MD-2024, str. Aerodromului, 15, ар. б, mun.Chipinйu, Republica Moldova.
Modul de constituire: поu сrеаtй.
Obiectul principal de activitate:
1 Iпtrе{iпеrеа qi rераrаrеа autovehiculelor;
2 Соmеr{ul сч piese 9i accesorii репtrч autovehicule;
3 Соmеr{чl сu ridicata ре Ьаzй de tarife sau contracte;
4 Соmеrful сч autovehicule;
5 Соmеr{ul cu аmiпuпtul in magazine nespecializate;
б Imроrtul qi (sau) fаЬriсаrеа, depozitarea, соmеrсiаlйаrеа апgrо а substan{elor qi
mаtеriаlеlоr chimice, toxice, articolelor qi рrоdusеlоr chimice de menaj;
7

Publicitate;

8 Соmеr{ul cu

trасtоаrе1

ridicata al ma9inilor agricole, echipamentului

qi

furnituriloro inclusiv

Imроrtul qi (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar gi (sau) а
fertilizan{ilor;
10 Construcfiile de clйdiri 9i (sau) construc{ii ingineregtin instala{ii qi re{ele tehnicoedilitare, reconstruc(iile, consolidйrile, restaur5rile;
11 Соmеr(ul сu ridicata al аltоr magini gi echipamente utilйate in industrieo соmеr{ qi
transporturi;
12 Соmеr{ul сu ridicata al maginilor gi echipamentelor репtrч industria miпiеrй 9i
construc(ii.
Capitalul social: 20000 lei.
Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 096130354 1877.
9

.220-XYI din 19 octombrie 2007 privind
individuali qi сопfirmб datele din

рrеzепtчI extras este eliberat in temeiul аrt.
inregistrarea de stat а реrsоапеlоr j uridice
Registrul de stat la data de: 15.01.2021.

Specialist coordonator

ll
l/

Gutu victoria

tet.022-20'7-838

ry

crllilr,f{ ь.

00ý

lli

!

fi l il

llfilllfii lI lll llшIllfi
Ев оз4зо7 ý
::iii*f=

Date cu сатасtег personal.

Ореrаtоr: I.P. '.Agenfia Servicii Publice'' IO 0000059

Date bancare
For MDL payments

Beneficiary's name

EXIMOTOR SA

Beneficiary's TaxCode

1002600034712

Beneficiary's IBAN

MD08PR002251130060160201

Beneficiary Bank

ProCreditBank, Chisinau, Moldova

SWIFT

PRCBMD22

Correspondent account
Correspondent Bank
SWIFT
For EUR payments

Beneficiary's name

EXIMOTOR SA

Beneficiary's TaxCode

1002600034712

Beneficiary's IBAN

MD54PR002224020725001978

Beneficiary Bank

ProCreditBank, Chisinau, Moldova

SWIFT

PRCBMD22

Correspondent account

DE32502108000001560069

Correspondent Bank

ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT

PRCBDEFF

For USD payments

Beneficiary's name

EXIMOTOR SA

Beneficiary's TaxCode

1002600034712

Beneficiary's IBAN

MD72PR002224130060160302

Beneficiary Bank

ProCreditBank, Chisinau, Moldova

SWIFT

PRCBMD22

Correspondent account

DE32502108000001560077

Correspondent Bank

ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT

PRCBDEFF

For RUB payments

Beneficiary's name

EXIMOTOR SA

Beneficiary's TaxCode

1002600034712

Beneficiary's IBAN

MD34PR002224130060160404

Beneficiary Bank

BC ProCredit Bank SA
SWIFT: PRCBMD22
ˁ̸̖̯MD47RN000000000020328005

Intermediary Bank

Banca Comerciala Romana Chisinau SA,
SWIFT: RNCBMD2X
ʶ̸̨̬̬̭̖̯͗͘ϯϬϭϭϭϴϭϬϴϬϬϬϭϯϭϱϵϲϮϬ

Correspondent Bank

Unicredit Bank ZAO, Moscow
IMBKRUMM
̸̡̨̬̭̖̯͘ϯϬϭϬϭϴϭϬϯϬϬϬϬϬϬϬϬϱϰϱ̏ʧ˄ˉʥ
̨̪ˉ̨̖̦̯̬̣̦̥̱̌̽ˇ̨̖̖̬̣̦̥̱̔̌̽ʽ̡̬̱̱̐̐͘ʺ̨̡̭̏̌
ʥʰʶϬϰϰϱϮϱϱϰϱ͕ʰʻʻϳϳϭϬϬϯϬϰϭϭ

