FORMULARUL OFERTEI (F3.1)
Data: 10.02.2020
Licitaţia nr.: 21018900
Invitaţie la licitaţia nr.:
Alternativa nr.:
Către: IMSP SCMC „V. Igantenco”
SC „Medec Service” SRL declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv
modificările
b) SC „Medec Service” SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu
documentele de licitaţie şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preţ, următoarele bunuri
şi/sau servicii
" Servicii de deservire și memtenanță preventivă a utilajului medical 2020 REPETAT "
c) Preţul total al ofertei constituie:
Suma Ofertei:
31 800, 00 (Treizeci şi una mii opt sute lei, 00 bani MDL) fără TVA
38 160, 00 (Treizeci și opt mii una sută șaizeci lei, 00 bani MDL) cu TVA
d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucţiunile
pentru ofertanţi, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în
conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment
pînă la expirarea acestei perioade;
e) În cazul acceptării prezentei oferte, SC „Medec Service” SRL se angajează să obţină o
Garanţie de bună execuţie în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare
a contractului de achiziţie publică.
f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
g) 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, în
conformitate cu punctul IPO4.5.
Digitally signed by Captari Vladimir
Semnat:________________

Date: 2020.02.10 10:02:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: Vladimir Captari
În calitate de: Director
Ofertantul: SC „Medec Service” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Academiei 3, of.120
Data: 10.02.2020

SPECIFICAŢII TEHNICE 4.1
Nr. Licitaţiei
Denumitrea
Licitaţiei

Codul CPV

21018900

Data: 10.02.2020

Alternativa
Nr.:

" Servicii de deservire și memtenanță preventivă a utilajului medical 2020
REPETAT "

Lot.: 5

Pagina: 1 din 1

Nr. Denumirea bunurilor si/sau
d/o
serviciilor

1

50400000-9

2

5

5. Sistem radiologic, EDR 750B

Modelul
articolului

Ţara de origine

Producătorul

3

4

5

Medicor Muvek

EDR 750B

Semnat:

Ofertantul: SC "Medec Service" SRL

Ungaria

Specificarea tehnică deplină propusă de către
ofertant

Standarde de
referinţă

6

7

8

─Lucrările de deservire se vor efectua
numai la solicitarea Beneficiarului, dar
nu mai mult de 12 ori pe an;
─Inspecția vizuala a dispozitivului
privind integritatea acestuia;
─Curațarea părților de lucru;
─Dezinfectarea și curățarea părților
funcționale;
─Efectuarea inspecțiilor conform
manualului de servis;
─Înlocuirea la necesitate a pieselor și
consumabilelor;
─Înlăturarea tuturor defectelor depistate,
tehnice cît și cele de program;
─Calibrarea dispozitivului.

─Lucrările de deservire se vor efectua
numai la solicitarea Beneficiarului, dar
nu mai mult de 12 ori pe an;
─Inspecția vizuala a dispozitivului
privind integritatea acestuia;
─Curațarea părților de lucru;
─Dezinfectarea și curățarea părților
funcționale;
─Efectuarea inspecțiilor conform
manualului de servis;
─Înlocuirea la necesitate a pieselor și
consumabilelor;
─Înlăturarea tuturor defectelor depistate,
tehnice cît și cele de program;
─Calibrarea dispozitivului.

Conform cerintelor

Specificatia tehnica solicitata

Numele, prenumele: Vladimir Captari

În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIŞINĂU, str. Academiei 3, of. 120

SPECIFICAŢII DE PREŢ 4.2
Numărul licitaţiei: 21018900

Data: 10.02.2020

Alternativa nr.

Denumirea licitaţiei: " Servicii de deservire și memtenanță preventivă a utilajului medical
2020 REPETAT "

Lot.: 5

Pagina 1 din 1

Codul CPV

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor si/sau serviciilor

2

3

4

5

5. Sistem radiologic, EDR 750B

Buc.

12

1
50400000-9

Unitatea de
măsură

Canti-tatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

5

6

2,650.0000 3,180.0000
Total ofertă pentru 12 luni

Semnat:

Ofertantul: SC "Medec Service" SRL

Suma fără TVA

Suma cu TVA

Termenul de
livrare / prestare

Clasificație
bugetară
(IBAN)
10

7

8

9

31,800.0000

38,160.0000

Conform cerintelor

31,800.00

38,160.00

Numele, prenumele: Vladimir Captari

În calitate de: Administrator

Adresa: MD-2028 CHIŞINĂU, str. Academiei 3, of. 120

