FORMULARUL F3.3
OFERTĂ
Către: Primaria comuna Ciorescu, mun. Chisinau ____________________________________
(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
Rotari Dmitrii reprezentanţi ai ofertantului „ZEPTO”SR L______________________________
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să executăm: “ Lucrari de constructie a trotuarului adiacent cladirii IET nr. 220
"LICURICI", comuna Ciorescu, mun. Chisinau”
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 757 402,01 (Sapte sute cinzeci si sapte mii patru sute doi lei 01 bani.) lei
MD.
La care se adauga TVA - 151 480,40 (O suta cinzeci si unu mii patru sute optzeci lei 40 bani) lei
MD.
Total inclusiv TVA: 908 882,41 (Noua sute opt mii opt sute optzeci si doi lei 41 bani .) lei MD.
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 60 (saizeci) zile calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)

3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de: 60 (saizeci)_ zile,
respectiv pînă la data de_____23.08.2021__.
(durata în litere şi în cifre)

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.

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.
6.

Alături de oferta de bază:
 nu depunem ofertă alternativă.

7.

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.
8.

Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă

pe care o puteţi primi.
Data:22/06/2021
Rotari Dmitrii , în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele.
(denumirea/numele ofertantului)
Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2021.06.22 09:57:21 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 executare va fi constituită sub formă de garantie bancara
în cuantum de 5 % 45 445,00 mii lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) 7zile calendaristice

Data:22/06/2021
Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
„ZEPTO”SRL_________________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARULF3.8
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 7917 din 19.04.2021;
(numărul, data înregistrării)
AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A
UNITATILOR DE DREPT
(instituţia emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI
CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
9. Principala piaţă de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si
retele tehnica-edilitare, reconstructiile, consolidarile restaurarile”
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

1.

2018

6 853

Cifra de afaceri anuală la 31
decembrie, echivalent mii
dolari SUA
403

2

2019

15 017

883

3

2020

21 552

1 267

Nr.
d/o

Anul

Cifra de afaceri anuală, mii lei

Media anuală: 14 474 000 lei

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de constructie a trotuarului adiacent cladirii IET nr. 220 "LICURICI", comuna
Ciorescu, mun. Chisinau”
(denumirea lucrărilor)

Primaria comuna Ciorescu, mun. Chisinau
(beneficiar)

Nr.
d/o
1.
2.

3.

5

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului
Organizare de şantier
Categoria de lucrări:
Lucrari de demolare
Lucrari constructii
Montarea borduri
Lucrari de pavare
Categoria de lucrări:
Lucrari constructii
Lucrari de placare
Montarea borduri
Lucrari de pavare
Lucrari de finisare
Categoria de lucrări:
Lucrari de montare
Lucrari de finisare

Anul 2021
Luna
1
2

Termenul de executare 60 (saizeci) zile

Data completării:22.06.2021
Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

3

4

5

FORMULARUL F3.10
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și
reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).
2. Numărul şi data contractului: nr. 952-06/19 din 19.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Casa Nationala de Asigurari Sociale
4. Adresa beneficiarului: CTAS Drochia
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
b) finală
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată: 3 luni
b)
efectiv realizată 80 zile
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 3 din 07.11.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt
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
Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de
lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau
mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de ultură
din s.Iurceni, r-nul Nisporeni
2. Numărul şi data contractului: nr. MD-2018-10-17-000008-1-11/74 din 09.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Iurceni, r-nul Nisporeni
4. Adresa beneficiarului: Sat .Iurceni, r-nul Nisporeni
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
475.060,68 lei MDL/ 27 941,17 dolari SUA
b) finală
546.167,79 lei MDL/ 32 117,64 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c)
contractată: 2,5 luni
d)
efectiv realizată 60 zile
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 18/1 din 18.12.2018
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt
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
Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de
lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau
mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: Pavarea terenului din preajma căsuțelor la tabăra de
odihnă a elevilor „Prietenia” din s.Cuhureștii de Sus, r-ul Floreşti
2. Numărul şi data contractului: nr. MD-2018-10-20-000018-1-11/44 din 20.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Cuhureștii de Sus, r-ul Floreşti
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhureștii de Sus, r-ul Floreşti
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
452.801,20 lei MDL/ 26 588,23 dolari SUA
b) finală
452.801,20 lei MDL/ 26 588,23 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
e)
contractată: 7 luni
f)
efectiv realizată 170 zile
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 28.05.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt
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
Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de
lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau
mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni
2. Numărul şi data contractului: nr. MD-2019-07-18-000051-1-11/22 din 18.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
4. Adresa beneficiarului: s.Onitcani r.Criuleni
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului
a) iniţială
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
b) finală
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g)
contractată: 2 luni
h)
efectiv realizată 40 zile
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 1 din 28.09.2019
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt
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
Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de
lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau
mai mare decît valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Obiect contract

Renovarea si restabilirea
parcului din preajma traseului
M2 Chisinau-Soroca din
s.Tintareni
(Lucrari de pavare)
Lucrări de amenajare a
teritoriului prin pavarea
trotuarelor de pe str.
Suveranității (între str.Decebal
și str. 300 de ani) or.Glodeni
Lucrări de amenajare a
teritoriului prin pavarea
trotuarelor pe str.Stefan cel
Mare (între str.M. Eminescu și
Tricolorului) or.Glodeni
Renovarea interioară a pereților
tavanelor casei de cultură din
s.Iurceni, r-nul Nisporeni
Pavarea terenului din preajma
căsuțelor la tabăra de odihnă a
elevilor „Prietenia” din
s.Cuhureștii de Sus, r-ul
Floreşti

6

Lucrari de reparaţie capitala si
renovarea trotuarului din
s.Onitcani r-ul Criuleni

7

Lucrări de reparatie capitala si
renovare a pavajului din curtea
gradinitei s.Onitcani r-ul
Criuleni

Denumir
ea/nume
beneficia
r/Adresa

Calitatea
antreprenor
ului*)

Preţ
contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perio
ada
de
exec
uţie

Numărul şi
data
procesuluiverbal de
recepţie la
terminarea
lucrărilor

Primaria
Tintareni
,
r.Telenes
ti

contractant
unic

238.887,91

1.5

Nr.05/1
din
05.10.2018

Primaria
orașului
Glodeni

contractant
unic

229.923,60

1.1

Nr.7/5
din
7.11.2018

Primaria
orașului
Glodeni

contractant
unic

428.476,67

2

Nr. 4/1
27.12.2018

contractant
unic

546.167,79

1.2

18/1
Din
18.12.2018

contractant
unic

452.801,20

2

№ 105 din
03.07.2019

Primaria
Iurceni,
r.Nispore
ni
Primaria
s.Cuhure
știi de
Sus, r-ul
Floreşti
Primaria
s.Onitcan
i, r-nul.
Criuleni
Primaria
s.Onitcan
i, r-nul.
Criuleni

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

contractant
unic

298326,96

1

r № 170
din
01.07.2020

contractant
unic

298776,20

1

№ 246 din
18.12.2020

FORMULARUL F3.13
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului

Nr.
d/o

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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
Scara 6-10m
Masina de gaurit electrice
Surubelnite
Masina de taiat
Aspiratoare
Autocamion
Autoturism
Instrumente
Multimetru
Laser
Camion 12t
Auto Turn
Masina de foraj
Maina de tait asfalt
Ciocan pneumatic
Schele h-3-6m
Polizor unghiular
Aparat de sudat
Prese hidraulice
Cabestane hidraulice
Polizoz de sant
Autobasculanta 16t
Pompe de apa
Generator 9 kW
Set de efectuarea mansoanelor
Plata compactore
Masina de taiat asfalt 30 cm
Betoniera 200 l
Demolator 28 J
Compactor mecanic
Set instrumente constructii
Excavator

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

Unitatea
de măsură
(bucăţi şi
seturi)
2
buc
buc
set
buc
buc
buc
buc
set
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cantitatea

3
4
12
12
7
3
4
3
10
6
2
1
1
1
1
10
4
7
3
3
3
3
1
2
2
1
1
1
2
2
1
7
1

Asigurate
de la terţi
sau din alte
surse
4
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
arenda
proprii
arenda
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
arenda
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii
proprii

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o

Funcţia

Studii de
specialitat
e

Vechimea
în munca
în
specialitat
e (ani)

Numărul şi
denumirea lucrărilor
similare executate în
calitate de
conducător

1.

1
Diriginte de şantier

2
Superioare

3
7

4
25

2.

Diriginte de şantier

Superioare

6

15

3.

Diriginte de şantier

Superioare

6

15

4.

Electrician autorizat
gradul 2
Inginer
Inginer
Maistru
Maistru
Maistru
Muncitor
Muncitor/Sofer
Muncitor/ auxiliari
Muncitor/ auxiliari
Muncitor/auxiliari
Muncitor/ auxiliari
Tencuitor
Tencuitor
Tencuitor
Dulgher
Mozaicar
Sudor

Superioare

7

25

Superioare
Superioare
Superioare
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii
medii

5
7
8
5
7
9
2
5
12
2
3
5
6
9
2
12
9

17
20
32
10
9
15
7
9
18
8
12
11
25
36
12
22
16

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20
21

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

Numărul
certificatului
de atestare
Data
eliberării

5
Nr.1360
28.09.2016
Nr.3754
25.05.2017
Nr.0325
19.03.2015
Nr.2645
27.02.2017

Scrisoare de garantie a lucrarilor
executate
Denumirea: ZEPTO S.R.L.
Cod fiscal: 1018600024415
Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.
Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip „Cererea
ofertelor de prețuri (lucrări)” nr. ocds-b3wdp1-MD-1623149630158 din 08.06.2021 pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect: „Lucrări de construcție a trotuarului
adiacent clădirii IET nr. 220 “LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chișinău”, codul CPV
45200000-9 la data de 22.06.2021 , organizată de „Primaria comuna Ciorescu, mun. Chisinau
”, pentru o perioada de:
-

60 luni;

Data completării:22.06.2021
Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: ZEPTO SRL

