FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)
Data: ___23.04.2019______
Numărul Cererei a ofertelor de preţuri: _____nr. 10046085
A. Ofertanţi individuali
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Informaţii generale
Numele juridic al ofertantului
Adresa juridică a ofertantului în ţara
înregistrării
Statutul juridic al ofertantului
Proprietate
Formă de organizare juridică
Altele
Anul înregistrării ofertantului
Statutul de afaceri al ofertantului
Producător
Agent local/Distribuitor al
producătorului străin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele
Informaţia despre reprezentantul
autorizat al ofertantului
Numele
Locul de muncă şi funcţia
Adresa
Telefon / Fax
E-mail
Numărul de înregistrare pentru TVA
Numărul de identitate al ofertantului
pentru impozitul pe venit (pentru
ofertanţii străini)
Ofertantul
va
anexa
copiile
următoarelor documente:

Digitally signed by Tarlapan Corneliu
Date: 2019.04.23 08:54:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Pagina 1__ din_3_

SRL „Climatsistem”
Str. Ştefan Neaga 66, mun. Chişinău,
Republica Moldova
Privată
SRL

Distribuitor al producătorului străin

Tarlapan Corneliu
SRL „Climatsistem”, director
Mun. Chişinău, str. Ştefan Neaga 66
022 593032, 069149495
climatsistem@yahoo.com
0503753

Documente obligatorii: prezentate de
către ofertant la licitaţie pînă la termenul
limită de depunere:
a) Oferta - original-potrivit modelului din
secţiunea a 3-a a (formular F3.1; F3.4),
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;
b) Garanţie pentru ofertă (original) –nu
se cere
c) Certificat
de
înregistrare
a
întreprinderii – copie – emis de
Camera
Înregistrării
de
Stat
(Ministerul
Dezvoltării
Informaţionale),
confirmată
prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
d) Certificat de atribuire a contului bancar
, eliberat de banca deţinătoare de cont
– nu se cere;
e) Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie

- eliberat de Inspectoratul Fiscal
(valabilitatea certificatului - conform
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova)
– copie
confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

f) Licenţa de activitate conform legislaţiei –
copie – confirmată prin semnătura şi ştampila
Participantului sausertificat de acreditare de
la Consiliul Naţional de Evaluare şi
Acreditare în Sănătare (CNEAS) (se prezintă
în cazul în care activitatea lui se licenţiază);

g) Lista
fondatorilor
operatorilor
economici (numele, prenumele, codul
personal) – confirmată prin aplicarea
semnăturii şi ştampilei Participantului;
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4

2.5
2.6

Informaţii de calificare
Numărul de ani de experienţă generală a
ofertantului în livrări de bunuri şi
servicii
Numărul de ani de experienţă specifică a
ofertantului
în
livrarea/prestarea
bunurilor şi/sau serviciilor similare
Valoarea monetară a livrărilor de bunuri
similare
pe
parcursul
perioadei
prevăzute în IPO 11.1 (a)
Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant, sau de
resurse creditare, extras din cont bancar
etc.). Enumeraţi şi anexaţi copiile
documentelor justificative
Detalii privind capacitatea de producere
/ echipamente disponibile
Livrări majore de bunuri similare pe
parcursul ultimilor 5 ani de activitate.
Indicaţi detaliile livrărilor respective,
inclusiv cele în proces de efectuare sau
abia angajate, sau aşteptate, cu datele
preconizate de livrare

14
15
“Nu se aplică”
“Nu se aplică”

“Nu se aplică”
1. Ministerul Finanţelor al RM 2010a2018
2. Inspectoratul Fiscal principal de Stat
2010a-2018
3. IFS Criuleni 2010a-2018
4. Serviciul Stare Civilă 2010a-2017
6. Confederaţia Naţională a Sindicatelor
2010a – 2017
7. SRL „Dulcinela” 20108a-2018
8. Comisia Nationala a Pietei financiare
2110a -2018
9. MOLDATSA Î.S. – 2010a- 2014
10. Alianta Franceză 2008-2018
11. Poşta Moldovei 2010a-2013
12. Prime Capital 2010a-2016
13. DIXI-MEDIA-GRUP SRL 2010a -2018
14. FLORENI SA 2012-2018
15. Inspectoratul General al Politiei
2013a -2015
16. Ministerul Agriculturii si industriei
2012-2017

17. USMF N. Testemitianu 2011-2017
Ş.a.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Informaţii financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit /
pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai
jos şi anexaţi copii
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi
caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă
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
4.1.

Fiecare partener al Asociaţiei va depune toată informaţia solicitată în formularul de
mai sus, în compartimentele 1-3.
4.2.
Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în
numele Asociaţiei.
4.3.
Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociaţiei (care va purta caracter
obligatoriu în mod juridic pentru toţi partenerii).
Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz.

Semnat:______

_

Nume:_____Tarlapan Corneliu________]
În calitate de: _Director General____
___
Ofertantul: _____ SRL „Climatsistem” _________
Adresa: _____mun.Chişinău, str. Ştefan Neaga 66_
Data: ________23,04,2019____________

