Declaraţia cu privire la conformarea cu cerinţele obligatorii minime
Numărul licitaţiei: ocds-b3wdp1-MD-1576085293038
Către: IMSP SCM Sf.Treime
Subsemnatul, Agrici Alexei reprezentant împuternicit al SRL Villa Prodotti, declar că sunt
eligibil să particip în cadrul unei licitații de achiziții publice și nu există temeiuri pentru
excludere pentru licitația respectivă, în particular:
a. Nu sunt în lista de interdicție a operatorilor economici, potrivit Articolului 25 din Lege;
b. Nu sunt în proces de insolvabilitate conform unei Hotărâri definitive;
c. Nu am restanțe la plata impozitelor, în lipsa unui acord cu organului fiscal;
d. Nu am restanțe la plata altor taxelor, în lipsa unui acord cu organului fiscal;
e. Nu am restanțe la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat, fără un acord cu Casa
Națională de Asigurări Sociale sau alt organ competent din Republica Moldova;
f. Nu am fost condamnat în ultimii trei ani, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, pentru
o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie
profesională;
g. Nu mă fac vinovat de o abatere profesională, care îmi pune la îndoială integritatea, în cazul
în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
h. Nu am încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în
cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
i. Nu există o decizie a organului abilitat despre faptul că am încheiat cu alți operatori
economici acorduri ilegale care au ca obiect sau efect denaturarea concurenței;
j. Nu mă aflu într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv
prin măsurile prevăzute la art. 74;
k. Nu există declarații false sau care nu corespund realității în Ofertă.
Subsemnatul, Agrici Alexei reprezentant împuternicit al SRL Villa Prodotti, 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.
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