OFERTĂ
Cǎtre: IMSP Spitalul Raional Cantemir

Stimaţi domni,
Examinîndocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul Profmontajcons S
RL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse îndocumentaţia menţionatǎ, sǎ exec
utǎm Lucrari de renovare a acoperisului la Blocul Alimentar al IMSP Spitalul Raional Ca
ntemir pentru suma fǎrǎ TVA de 399 419,88 lei la care se adaugǎ taxa pe valoarea adǎugatǎ în cuantu
m de 79 419,88 lei.
1.

Ne angajǎm ca, în cazul în care oferta noastrǎ este stabilitǎ cîştigǎtoare, sǎ începem lucrǎrile cît

mai curînd posibil dupǎ primirea dispoziţiei de începere şi sǎ terminǎm lucrǎrile în 60zile
calendaristice.
2.

Ne angajǎm sǎ menţinem aceastǎ ofertǎ valabilǎ pentru o duratǎ de 60 zile, şi ea va rǎmîne

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptatǎ oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Pînǎ
la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publicǎ aceastǎ ofertǎ, împreunǎ cu comunicarea
transmisǎ de dumneavoastrǎ, prin care oferta noastrǎ este stabilitǎ cîştigǎtoare, vor constitui un
contract angajat între noi.
3.

Alǎturi de oferta de bazǎ: depunem oferta alternativǎ, ale cǎrei detalii sînt prezentate într-un
formular de ofertǎ separat, marcat în mod clar „alternativǎ”;
nu depunem ofertǎ alternativǎ.

4.

Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastrǎ este stabilitǎ ca fiind cîştigǎtoare, sǎ

constituim garanţia de bunǎ executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei.
5.

Înţelegem cǎ nu sînteţi obligaţi sǎ acceptaţi oferta cu cel mai scǎzut preţ sau orice altǎ ofertǎ

pecare o puteţi primi.
6.

Dat
01.07.2022

Budurin Stanislav, în calitate de administrator, legal autorizat sǎ semnez oferta pentru şi în numele
Profmontajcons SRL

ANEXĂ LAOFERTĂ

1.

Valoarea maximǎ a lucrǎrilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat).

2.

Garanţia de bună executare va fi în cuantum de 5 % (din preţul total ofertat) .

3.

Perioada de garantie pentru lucrarile execitate 5 ani

4.
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrǎrilor pînǎ la dataînceperii
executǎrii ) 3 zile calendaristice.
5.
Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrǎrilor (de la data semnǎrii contractului)3 zile
calendaristice
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