Declaraţia privind conduita etică şi
neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4)
Data: „14”

01

2020

Licitaţia Nr.: 21017582 DASPF
Donduseni

SRL Sidva-V confirmă prin prezenta că:

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 1P04.
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 atribuire, punctul IP08.
4. In 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

Semnatura
Numele :Volosciuc V
Denumirea companiei:SRL Sidva-V
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A. Ofertanţi individuali
Informaţii generale

1.
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2.

Adresa juridică a ofertantului în ţara
înregistrării

1.3. Statutul juridic al ofertantului

SRL Sidva-v
m.Bălti bul.M.Eminescu 13 . .
Rezident

• Proprietate

Privata .

• Formă de organizare juridică

SRL ,

• Altele
1.4. Anul înregistrării ofertantului

1992 '

1.5. Statutul de afaceri al ofertantului

Comerţul cu ridicata

• Agent local/Distribuitor al
producătorului străin

Agent local

• Intermediar
• Companie de antrepozit
• Altele
1.6.

1.7.

Informaţia despre reprezentantul
autorizat al ofertantului
• Numele

Volosciuc Vasilii

• Locul de muncă şi funcţia

dir.SRL Sidva-V

• Adresa

m.Bălti bul.Eminescu 13

• Telefon / Fax

0231-44037

• E-mail

sidva-v@mail. ru

Numărul de înregistrare pentru TVA

1200165

1.8.
1.9.

Numărul de identitate al ofertantului
pentru impozitul pe venit (pentru
ofertanţii străini)
Ofertantul va anexa copiile următoarelor
In conformitate cu FDA3.
documente:

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
3.
3.1.

Informaţii de calificare
Numărul de ani de experienţă generală a Cinci ani
ofertantului în livrări de bunuri şi servicii
Numărul de ani de experienţă specifică a
ofertantului în livrarea/prestarea
Terguiale cu amănuntul
bunurilor şi/sau serviciilor similare
Valoarea monetară a livrărilor de
bunuri/prestarea serviciilor similare

396720 lei
Ir

!

Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant, sau de 723438 lei .
resurse creditare, extras din cont bancar
etc.). Enumeraţi şi anexaţi copiile
documentelor justificative
Detalii privind capacitatea de producere /
echipamente disponibile

i
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:

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 Energbank SA fii. Bălti Adresa: m.Balti Telefon-Fax: 0231-88039
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

4.1.

Fiecare partener al Asociaţiei va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în
compartimentele 1-3.

4.1.
4.1.

Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociaţiei.
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

Nume:
Semnatura:

SRL “SIDVA-V”
Or.Balti bul.M.Eminescu,13 c/f 1003602003506

Din " 14“ 01 2020 Carte:DASPF

Donduseni

CERTIFICAT
(pentru confermarea capacitatii executării calitative a contractului)

Prin prezenta,SRL “SIDVA-V”, Va comunica ca se afla pe piaţa si activeaza in domeniul de
livrare a produselor alimentare din anul 2020 , acumulind astfel o experienţa vasta in colaborarea sa cu
instituţiile de stat. Totodată, dispunem de personal de specialitate calificat, precum si de ehipament si
utilaj ethnic necesar pentru depozitarea si livrarea produselor alimentare.
Astfel reiesind din cele relatate Va confirmam executarea calitativa a contractului de
achiziţionare a produselor alimentare, in cazul in care va fi desemnata cistigatoare in * urma Licitaţiei
Publice nr.21017582 din “ 14“ 01 2020 .
In speranţa unei conlucrări fructuoase pe viitor.

Cu respect, directorul SRL “SIDVA-V'

DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5)
SRL Sidva-V
Subsemnatul Volosciuc V. reprezentant împuternicit al SRL Sidva-V 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 achiziţiile
publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat 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 Volosciuc V., reprezentant împuternicit al SRL Sidva-V , în calitate de ofertant/ofertant
asociat, la procedura de achiziţii publice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect produse
alimentare, codul CPV 15100000-8, la data de 14.01.2020 , organizată de DASPF Donduseni, declar pe propria
răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătoreşti;
...
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 informaţiile şi documentele prezentate pentru procedura de achiziţie menţionată mai sus
sunt veridice Şi autentice;
e) nu suntem incluşi în Lista de interdicţie 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 completarii: 14.01.2020
SRL Sidva-V
Semnatura:

