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A. Ofertanți individuali
Informaţii generale

1.
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2.

«Smart Climat» SRL

Adresa juridică a ofertantului în ţara
str. Iazului, 15, of.138 mun Chisinau
înregistrării

1.3. Statutul juridic al ofertantului
 Proprietate

Privat

 Formă de organizare juridică

SRL

 Altele
1.4. Anul înregistrării ofertantului

2018

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului
 Agent local/Distribuitor al
producătorului străin

Agent local / Distribuitor al producătorului străin

 Intermediar
 Companie de antrepozit
 Altele
1.6.

Informaţia despre reprezentantul
autorizat al ofertantului
 Numele

Mitul Alexandr

 Locul de muncă şi funcţia

«Smart Climat» SRL, director

 Adresa

str. Iazului, 15, of.138 mun Chisinau

 Telefon / Fax

0(22)-81-97-96; 079-03-03-44

 E-mail

smart.climat@mail.ru

Numărul de înregistrare pentru
TVA
Numărul de identitate al
1.8. ofertantului pentru impozitul pe
venit (pentru ofertanţii străini)
1.7.

0609990

1.9.

1) Oferta comerciala (Formularul F3.1)
2) Specificatia de pret (Formularul F4.2)
3) Specificatia tehnica (Formularul F4.1)
4) DUAE
5) Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea
de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18
din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Ofertantul va anexa copiile
următoarelor documente:

1

6) Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
7) Autorizatie de functionare
8) Declaratie privind personalul de specialitate si
expertilor propus pentru implimentarea contractului
9) Certificarea experientei profesionale de profil

Informații de calificare

2.

Numărul de ani de experienţă
2.1. generală a ofertantului în livrări de
bunuri şi servicii
Numărul de ani de experienţă
specifică a ofertantului în
2.2.
livrarea/prestarea bunurilor şi/sau
serviciilor similare
Valoarea monetară a livrărilor de
2.3.
bunuri/prestarea serviciilor similare
Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant,
sau de resurse creditare, extras din
2.4.
cont bancar etc.). Enumeraţi şi
anexaţi copiile documentelor
justificative
Detalii privind capacitatea de
2.5.
producere / echipamente disponibile
3.

1 an

1 an

852180.00

[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu
se cere]
[indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu
se cere]

Informații financiare

Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau
3.1. rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii:
3.2.

Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici
despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:
Denumirea:_____ BC “Moldindconbank” SA __________________
Adresa: ________________________________________________
Telefon:______(+373) 22-46-79-99 _____________________________
Fax:
________________________________________________

3.3. Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Cauza litigiului

Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată

b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:
Cauza litigiului

Situaţia curentă a procesului

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

B. Partenerii individuali ai Asociaţiei
2

Fiecare partener al Asociației va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus,
în compartimentele 1-3.
Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele
4.1.
Asociației.
Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu
4.1.
în mod juridic pentru toţi partenerii).
4.1.

Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

Semnat:__________ __________
Nume: ____ Mitul Alexandr _________
In calitate de: ____Director___________
Ofertantul: ___Smart Climat SRL______
Adresa:___mun. Chisinau, str. Iazului 15, of. 138
Data: ___23.04.2019_____
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