DECLARAŢIE
de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015.
F.3.6

Subsemnata, Angheluţă Tatiana reprezentant împuternicit al S.A „Lactis” în calitate
de ofertant/ofertant asociat, 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 nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii sau grupări 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.
Subsemnata, Angheluţă Tatiana reprezentant împuternicit al S.A „Lactis” în calitate
de ofertant/ofertant asociat, la procedura nr. Ocds-b3wdp1-MD-1605691944888 din
07.12.2020
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect achiziția produselor
alimentare, codul CPV: 15800000-6, la data de 07.12.2020, organizată Produse lactate
pentru Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun. Orhei
declar pe propria răspundere că:
nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt
stabilit pana la data solicitată;
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;
nu sunt inclus 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.

Semnat:
_____________
Nume: Angheluţă Tatiana
În calitate de: Director Comercial
Ofertantul: S.A. „Lactis”
Adresa: or. Rîşcani, str. Comarov, 73
Data: 07.12.2020

Digitally signed by Angheluţă Tatiana
Date: 2020.12.01 18:49:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
DE NEIMPLICARE ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ŞI DE CORUPERE.
(F3.4)

Data: 07.12.2020
Numărul licitaţiei: Ocds-b3wdp1-MD-1605691944888

Către:
S.A. „Lactis” confirmă prin prezenta că: Centrul de plasament temporar pentru
copii cu dizabilitati mun. Orhei
1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut
considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de
licitaţie, punctul IPO4.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta
imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere,
escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul
pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de
licitaţie, punctul IPO8.
4. În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care,
eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate
nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii,
partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea
contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Semnat:
_____________
Nume: Angheluţă Tatiana
În calitate de: Director Comercial
Ofertantul: S.A. „Lactis”
Adresa: or. Rîşcani, str. Comarov, 73
Data: 07.12.2020
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DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)
Operator economic

S.A. “Lactis” or. Riscani

Subsemnatul, Angheluţă Tatiana ,reprezentant împuternicit al S.A. “Lactis” în calitate de
ofertant/ofertant asociat 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 condamnată 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, Angheluţă Tatiana reprezentant împuternicit al S.A. “Lactis” în calitate de
ofertant/ofertant asociat, la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect:
codul CPV 15800000-6, produse alimentare, la data de 07.12.2020, organizata de Centrul de

plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun. Orhei , Licitatie Publica
nr.21030952 ( Ocds-b3wdp1-MD1605691944888- )
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.
Data completării:: 07.12.2020
Operator economic,
S.A. “Lactis” or. Riscani,
Str. Comarov 73
Angheluta T.
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