FORMULARUL OFERTEI (F3.1)
Data: 24.08.2020
Licitaţia nr.: ocds-b3wdp1-MD-1596800278665
Invitaţie la licitaţia nr.: Echipamente de laborator, optice si de precizie pentru scopuri didactice in
laboratoarele de fizica, biologie si chimie
Alternativa nr.: ------Către: IP LT Alexandr Puskin, mun.Ungheni
Cartdidact SRL declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv modificările.
b) Cartdidact SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitaţie şi
condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri: " Echipamente de
laborator, optice si de precizie pentru scopuri didactice in laboratoarele de fizica, biologie si
chimie"
Lot 1. Aparatură pentru elevi și profesor la biologie
fără TVA: 31 705 (treizeci si una mii sapte sute cinci) lei MD
cu TVA: 38 046 (treizeci si opt mii patruzeci si sase) lei MD
Lot 2. Mulaje, modele și naturalizări Biologie
fără TVA: 26 440 (douazeci si sase mii patru sute patruzeci) lei MD
cu TVA: 31 728 (treizeci si una mii sapte sute douazeci si opt) lei MD
Lot 3. Veselă de laborator
fără TVA: 5 490 (cinci mii patru sute nouazeci) lei MD
cu TVA: 6 588 (sase mii cinci sute otzeci si opt) lei MD
Lot 4. Ustensile și instrumente de măsură la Chimie
fără TVA: 15 925 (cincisprezece mii noua sute douazeci si cinci) lei MD
cu TVA: 19 110 (nouasprezece mii o suta zece) lei MD
Lot 5. Modele, colectii la Chimie
fără TVA: 6 580 (sase mii cinci sute optzeci) lei MD
cu TVA: 7 896 (sapte mii opt sute nouazeci si sase) lei MD
Lot 6. Aparatură pentru elevi la fizică
fără TVA: 28 740 (douazeci si opt mii sapte sute patruzeci) lei MD
cu TVA: 34 488 (treizeci si patru mii patru sute optzeci si opt) lei MD
lot 7. Aparatură pentru profesor la Fizică
fără TVA: 10 490 (zece mii patru sute nouazeci) lei MD
cu TVA: 12 588 (douasprezece mii cinci sute optzeci si opt) lei MD
Lot 8. Materiale didactice ilustrative*
fără TVA: 3 825 (trei mii opt sute douazeci si cinci) lei MD
cu TVA: 3 825 (trei mii opt sute douazeci si cinci) lei MD
c) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită
pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în
orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
d) În cazul acceptării prezentei oferte, Cartdidact SRLse angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în
conformitate FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
e) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
privind achizițiile publice.
f) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte
din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a
regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
Semnat:_____________
Nume:Igor Ojog
În calitate de: Director
Ofertantul:Cartdidact SRL
Adresa: Șos. Hincesti, 138/1, Chisinau, Republica Moldova
Data: 21.07.2020

