OFERTĂ
Către: IS "Directia pentru Exploatarea Imobilului"
Stimaţi domni,
1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Homitchi Pavel
in calitate de director „Fart-Home-Project” S.R.L ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm
,, Lucrari de reparație a acoperisului din str. Vadul lui Vodă, 100 mun. Chisinau’’

pentru suma fără TVA de:
137 692,10 lei
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:
27 538,43 lei
In total suma cu TVA in marime de:
165 230,53 lei
2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai
curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
executare anexate în 10 zile (din data primirii ordinului de incepere)
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de
18.06.2022 şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4.
Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui
un contract angajat între noi.
5.
Alături de oferta de bază:
[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”;
V nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6.
Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să
constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei.
7.
Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Digitally signed by Homiţchi Pavel
Date: 2022.05.16 19:11:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXĂ LA OFERTĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat).

2.

Garanţia de bună executie va fi constituită sub formă de garantie bancara in cuantum
de 0 % (din preţul total ofertat)

3.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate 12 luni

4.

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data

începerii executării) 5 zile calendaristice.
5.

Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
5 zile calendaristice

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către IS "Directia pentru Exploatarea Imobilului"
Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1652361447004 din 12/05/2022 privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ,, Lucrari de reparație a acoperisului din str. Vadul
lui Vodă, 100 mun. Chisinau’’ noi Homitchi Pavel in calitate de director „Fart-Home-Project” S.R.L,
am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin
prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de
atribuire.

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către IS "Directia pentru Exploatarea Imobilului"

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă Lucrari de reparație a acoperisului din str. Vadul lui Vodă,
100 mun. Chisinau’’ pentru o durată de 30 zile, (treizeci zile ), respectiv până la data de 18/06/2022 și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparație a acoperisului din str. Vadul lui Vodă, 100 mun. Chisinau’’
Nr.
d/o
1.
2

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului
Organizare de şantier
Lucrari de constructii/
reparatii

Anul 2022-2022
Luna (10 zile)
1
2
*

3

*

Termen de executie 10 zile

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumiria şi obiectul contractului Lucrari de reparatie la Gradinița de copii din s.Troitcoe, rl.Cimişlia
2. Numărul şi data contractului

Nr.13 din 07.07.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Troitcoie
4. Adresa beneficiarului r-ul Cimislia, s.Trotcoie
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
antreprenor asociat
subantreprenor
Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

a) iniţială
(la data semnării contractului )

329 735,36

b) finală
(la data finalizării contractului)

329 735,36

antreprenor
antreprenor general

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost litigii
9. Durata de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată
2 luni
b) efectiv realizată 2 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 Calitatea lucrarilor,conform
proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate.
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
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr.
crt.

Obiect contract

1

Nr.03/2021 din
14.06.2021

2

Nr.13 din
07.07.2021

3

Nr.26 din
12.08.2021

4

Nr.21 din
01.09.2021

1.

Denumirea/nume beneficiar/Adresa

Lucrări de reparație la intrarea în blocul de
Fiziologie a Institutului de Genetică, Fiziologie și
Protecție a Plantelor

Lucrari de reparatie la Gradinița de copii din
s.Troitcoe, rl.Cimişlia
Lucrari de reparatie a acoperisului de tip
moale a galeriei la gradinita ‚’Albinuta’’ din
s.Danceni mun.Chisinau
Lucrari de reparatie a Izolatorului si Coridorul
la Gradinita de copii din sTroitcoe

Numărul şi
data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

Calitatea
antreprenorulu
i*)

Preţ contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada
de
execuţie a
lucrării
(luni)

Antreprenor

203 650,00

2

PV1

Antreprenor

329 735,36

2

PV1

Antreprenor

85 790,44

1

pv1

Antreprenor

78 967,92

1

PV1

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

*)

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

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

Complect de chei şi instrumente

Stare bună

Starea (nouă, bună)
şi numărul de
unităţi
bună, 1

Dispozitiv de taiat teracota

Stare bună

nouă, 2

Proprietate

Maşină de gătat electrică

Stare bună

bună, 1 buc

Proprietate

Ciocan pneumatic

Stare bună

Bună 1buc

Proprietate

Maşină de găurit performantă

Stare bună

bună, 1 buc

Proprietate

Vibrator

Stare bună

Bună 1buc

Proprietate

Malaxor, Vol. 0,3 m³

Stare bună

Bună-1buc

Proprietate

Instrument electric in complect

Stare bună

bună, 1 buc

Proprietate

Roaba

Stare bună

stare 1 buc

Proprietate

Arzător cu flacără

Stare bună

bună, 1 buc

Proprietate

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea echipamentului

Descrierea/ Fabricarea/Vîrsta

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Proprietate
sau arendă
Proprietate

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractulu
Nr
crt

Funcţia

N.P

1
2
3
4
5
6

Director
Elaborator de devize
Contabil/şef
Diriginte de santier
Tencuitor
Zugrav

Homitchi Pavel
Homitchi Pavel
Gavriliţa Vasile
Jalba Sergiu
Sorocinschi A
Gavrilita E

Studii de
specialitate
superioare
superioare
superioare
superioare
medii
superioare

*La necesitatea vor fii angajati muncitori calificati suplimentar

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Vechimea în
muncă
2004
2004
1988
1996
1980
1996

Nr. lucrători
1
1
1
1
1
1

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Nr.
d/o
1.

Numele şi adresa
subantreprenorilor

Activităţi din
contract

Nu sunt

2.
3.
4.

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Valoarea
% din valoarea
aproximativă contractului

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1652361447004
1.Părţi contractante ( agenţi economici)
a)
______Nu Sunt____________________________________________________________
b)
________________________________________________________________________
c)
________________________________________________________________________
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante):
a)
________________________________________________________________________
b)
________________________________________________________________________
c)
________________________________________________________________________
3. Informaţii privind modul de asociere:
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________
b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________
c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite
____________________________________________________________________________
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________
_____________________________________________________________________________
f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________
g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate
____________________________________________________________________________
h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor
lichidării_____________________________________________________________________
i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitaţiei________________________________________________________________
j) Alte cauze__________________________________________________________________

Ofertant,
Data 16.05.2022
Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021
ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR
Terţ susţinător financiar
NU Exista
ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\
Către, ................................................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar),
având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm,
necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate
resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant
şi autoritatea contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea
totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen
a contractului de achiziţie publică.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea
totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen
a contractului de achiziţie publică.
Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de .....
(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea
ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în
acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi
faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau
totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată
.............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terţ susţinător, (semnătură
autorizată)

Anexa nr. 19
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021
ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu Exista
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului
Către, .................................................................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie
publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la
.......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi
irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale
necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........
(denumirea
ofertantului/candidatului)
resursele
tehnice
şi/sau
profesionale
de
.............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală,
reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică,
şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului
de diviziune.
Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm
definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea
contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială
sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin
prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim,
îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională
acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).
Data completării,
...........................

Terţ susţinător,
.....................

(semnătură autorizată)
Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021
DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC
Terţ susţinător tehnic -Nu Exista
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi
profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi
care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie
publică............................................................. sunt reale.
Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor
apărea
pe
parcursul
îndeplinirii
contractului
de
achiziţie
publică
având
ca
obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA
privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv
folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Nr.
crt

Denumire
utilaj/echipament/instalaţie

Cantitate
U.M.

Forma de deţinere
Proprietate

În chirie

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi
profesională oferită .................................................................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL
Terţ susţinător profesional- Nu Exista
..........................
(denumirea)
Declaraţie
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător
tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat
care
urmează
a
fi
efectiv
alocat
pentru
îndeplinirea
contractului
de
achiziţie
publică.................................................... sunt reale.
LISTA
privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personalul de specialitate
…………
…………
………….
Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat
efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi
personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională
oferită .............................................................................
(denumirea ofertantului/candidatului).
Data completării,

Terţ susţinător,
(semnătură autorizată)

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele „Fart-Home-Project” SRL
2. Codul fiscal 1020600024465
3. Adresa sediului central MD-2044, mun.Chisinau str.P.Zadnipru 18/1-18
4. Telefon 069682785
Fax _________________________________________________________________________
E-mail pavel.alexandru@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare______nr.10206 00024465 din 24.07.2020___________________
______________________________Agentia Servicii Publice_________________________
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnicoedilitare,reconstrucţii
7. Autorizație (certificat Licenţa)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul
9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.
d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie, mii lei

1

2019

---------------

2

2020

248 994

3

2021

901 770

Media anuală:

575.38 mii lei

Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project” SRL
Semnatura _____________
Data 16.05.2022

Cifra de afaceri
anuală la 31 decembrie,
echivalent dolari SUA

Lichiditatea generală

active circulante (rîndul 420- situatia financiara) 102 863 lei
datorii curente (rîndul 820-situatia financiara) 11 961 lei

Nume: Homitchi Pavel
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project” SRL
Semnatura _____________
Data 16.05.2022

x 100% = 860 %

