FORMULARUL F3.1
CANDIDAT/OFERTANT
„GALICUS” SRL
OFERTĂ

Către PRIMĂRIA SATULUI GLINJENI, R-NUL ȘOLDĂNEȘTI
1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei,
subsemnaţii, Casap Iurie reprezentanţi ai ofertantului „GALICUS ” SRL ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele curpinse în documentaţia
mai sus menţionată, să executăm
"Lucrări de de modernizare și reabilitare a Sistemului de Iluminat Public din s.
Glinjeni, r-nul Șoldănești”
pentru suma de 354 447,49 lei (trei sute cincizeci și patru mii patru sute patruzeci
și șapte lei, 49 bani) la care se adaugă taxa pe valoare adăugată la 20% în cuantum
de 70889,50 lei (șaptezeci mii opt sute optzeci și nouă lei, 50 bani)
Total: 425336,99 lei (patru sute douăzeci și cinci mii trei sute treizeci și șase lei,
99 bani)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este cîştigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexat, în 60 zile calendaristice.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (zile),
respectiv pînă la data de 12 iulie 2019 şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate
fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
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 angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de bază
- nu depunem ofertă alternativă
6. Am înţeles şi consimţim că, 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.
7. Înţelegem, că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice
altă ofertă, pe care o puteţi primi.
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ANEXĂ LA OFERTĂ
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0___%
2. Garanţia de bună execuţie va fi:
- Constituită sub forma: 5 % (din preţul total ofertat), prin retineri
succesive din valoarea proceselor verbale , în sumă de – 21 266,85
lei.
3. Perioada de garanţie pentru vicii ascunse a construcției -

2 ani.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a
lucrărilor pînă la data începerii execuţiei)
5 (cinci) zile calendaritice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data
semnării contractului)
5 (cinci) zile calendaritice.
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