
Nr. 
Denumirea 

documentului/cerinţelor 
Cerinţe suplimentare Obl. 

1 Dovada înregistrării persoanei 

juridice, în conformitate cu 

prevederile legale din ţara în care 

ofertantul este stabilit 

Certificat/decizie de înregistrare a 

întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice - copie, confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului 

Operatorul economic nerezident va prezenta 

documente din ţara de origine care dovedesc forma 

de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de 

vedere profesional 

+ 

2 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin 

aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului 

+ 

3 Raportul financiar Ultimutul raport finaciar/situația financiară-Copie – 

confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului 

+ 

4 Garanţia pentru ofertă (F3.2) -original- prevăzută în punctul IPO 23,1; conform 

formularului F 3.2 din Documentația standard 

+ 

5 Licenţa de activitate farmaceutică - copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului; 

+ 

6  Lista fondatorilor 

operatorilor economici 

(numele, prenumele, codul presonal) – confirmată 

prin semnătura și ștampila Participantului; 

+ 

7 Certificat de atribuire a contului 

bancar 

eliberat de banca deţinătoare de cont – copie – 

confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 

Participantului; 

+ 

8 Certificat privind lipsa sau 

existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional 

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea 

certificatului - conform cerinţelor Serviciul Fiscal de 

Stat al Republicii Moldova), valabil la data 

deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin 

aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; 

+ 

9 Formularul ofertei F4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi 

ştampilei Participantului; 

+ 

10 Specificatii de pret F 4.2 Specificații de preț F4.2 FORMAT ELECTRONIC 

PERSONALIZAT. - Format electronic şi suport pe 

hîrtie(citeț) - original - confirmat prin aplicarea 

semnăturii şi ştampilei Participantului pe fiecare filă; 

(CD sau memory Stik), primit pentru completare cu 

pachetul de documente, care urmează a fi prezentat 

fără modificări. Conţinutul imprimat pe hîrtie trebuie 

să fie identic cu cel din format electronic; 

+ 

11 Document Unic de Achiziții 

European (DUAE) 

Completat conform cerințelor, cu aplicarea 

suplimentară a semnăturii și ștampilei 

Participantului. 

+ 

 


