SRL “LOVIS ANGRO”
mun. Chişinău, str. Columna 170
c/f 1007600043788
cod TVA 0507432
BC «Moldova-Agroindbank»S.A
filiala «Chişinău-Centru»
cont IBAN MD94AG0000000 22512406947
cod bancar AGRNMD2X723
tel 373 (22) 84 33 70
fax 373 (22) 84 33 74

г.Ки шинёв, ул. Колумна 170
ф/код 1007600043788
номер регистр НДС 0507432
КБ «Молдова-Агроиндбанк» A.O
филиал «Кишинэу-Чентру»
IBAN MD94AG0000000 22512406947

банковский счёт AGRNMD2X723
тел 373 (22) 84 33 70
факс 373 (22) 84 33 74

Catre: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga

de la “Lovis Angro”

CONFIRMARE – STOC DE FAINA
Prin prezenta, confirmam cantitatea produsului “Faina de griu pentru panificatie, calitate
superioara, in ambalaj – pachet 2kg, sac” in stocul de marfuri al SRL “Lovis Angro”

Va multumim!

Digitally signed by Sofrone Lilian
Date: 2020.11.12 14:43:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

FORMULARUL F3.10
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului achizitionarea produselor alimentare
2. Numărul şi data contractului Contract nr. 192 din 02 octombrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria mun. Balti (Directia Invatamint, Tineret si Sport)
4. Adresa beneficiarului mun. Balti, str. Independentei 1
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________
(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

a) iniţială
(la data semnării contractului ) 229600.00lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 229600,00lei

exprimată
în echivalent
dolari SUA

______________________
______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: nu a fost inregistrate
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată 3 luni
b)
efectiv realizată 3 luni
c)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul
__________________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________
____________________________________________________________________________
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
__________________________________________________________________________
Data completării: 09.11.2020
Nume: Sofrone Lilian
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Lovis Angro”

FORMULARUL F3.13

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o

Studii de
specialitate

Funcţia

1
Diriginţi
şantier
Maiştri
Specialişti
 Contabili
 Depozitari
 Soferi

2

Numărul şi
denumirea
lucrărilor
similare
executate în
calitate de
conducător

Vechimea în
munca în
specialitate
(ani)
3

de

Superioare
Superioare/medii
Superioare/medii

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Lovis Angro”
Nume: Sofrone Lilian
Funcţia în cadrul firmei: Director

4

Numărul
certificatului
de atestare
Data
eliberării

DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)
SRL „LOVIS ANGRO”

Subsemnatul, Sofrone Lilian reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Angro” în calitate
de ofertant 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, Sofrone Lilian reprezentant împuternicit al SRL „Lovis Angro”,
în calitate de ofertant, la procedura de licitatie publica pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică având ca obiect achizitionarea produselor alimentare, la data de 20 octombrie13 noiembrie 2020 organizată de IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga,
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.

Operator economic,
SRL „Lovis Angro”

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr.
d/o

0
1.
2.
3.
4.

Denumirea principalelor utilaje,
echipamente, mijloace de transport, baze
de producţie (ateliere, depozite, spaţii de
cazare) şi laboratoare propuse de ofertant
ca necesare pentru executarea lucrării,
rezultate în baza tehnologiilor pe care el
urmează să le adopte
1
Autovehicule
Autocamioane
Depozit
Frigider

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Lovis Angro”
Nume: Sofrone Lilian
Funcţia în cadrul firmei: Director

Unitatea
de
măsură
(bucăţi şi
seturi)

Asigurate de
Asigurate
la terţi sau
din dotare
din alte
surse

2
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

3
12
4
3
1

4

SRL “LOVIS ANGRO”
mun. Chişinău, str. Columna 170
c/f 1007600043788
cod TVA 0507432
BC «Moldova-Agroindbank»S.A
filiala «Chişinău-Centru»

г.Кишинёв, ул. Колумна 170
ф/код 1007600043788
номер регистр НДС 0507432
КБ «Молдова-Агроиндбанк» A.O
филиал «Кишинэу-Чентру»

IBAN:MD94AG0000000 22512406947

IBAN: MD94AG0000000 22512406947

cod bancar AGRNMD2X723
tel 373 (22) 84 33 70
fax 373 (22) 84 33 74

банковский счёт AGRNMD2X723
тел 373 (22) 84 33 70
факс 373 (22) 84 33 74

NR. 277 din 20 octombrie- 13 noiembrie 2020
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1602142150985
(21029177)

CERTIFICAT
pentru confirmarea capacitatii executarii calitative a contractului de achizitii
Prin prezentul certificate, SRL “Lovis Angro” confirma ca:
1. Experienta de ani in achizitionarea produselor alimentare este de 5 ani;
2. Produsele alimentare se elibereaza zilnic conform comenzilor efectuate de catre
autoritatea contractata;
3. Entitatea are ca angajati 25 de persoane bine instruite in domeniul aprovezionarii
produselor alimentare;
4. Dispune de unitati de transport care, sunt intretinute in stare tehnica si sanitara
corespunzatoare. Toate unitatile de transport sunt dotate cu “Autorizatie SanitarVeterinara de Functionare”, eliberat de Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor,
asigurind livrarea pe parcursul executarii contractului.
5. Pe parcursul anilor 2016-2020 (prima jumatate) firma are incheiate in jur de 3300
contracte privind achizitionarea produselor alimentare cu diferite institutii ale statului.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la Licitatiile de Achizitii Publice.

Conducator

Sofrone Lilian

