FORMULARUL F3.1

OFERTĂ
Catre „BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI”

Stimaţi domni,
1.

Examinînd

documentaţia

standard

pentru

elaborarea

şi

prezentarea

ofertei,

subsemnatul CAZAC AUREL, reprezentant ai ofertantului „SRL MOBICLASS”, ne oferim ca, în

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
„Lucrări

de montare a ferestrelor, inclusiv dezinstalarea” :

pentru suma de 2 976 490,93 lei fara TVA la care se adauga 595 298,18 lei TVA , formand suma de
3 571 789,11 lei cu TVA.

2.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
termenii si conditiile de executare solicitati: in maximum 4 luni de zile lucratoare.
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile calendaristice ,
respectiv pînă la data de 02-10-2021 , 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 angajat între noi.
5.

Alături de oferta de bază:
- nu depunem ofertă alternativă.

6.

Am înţeles şi consimţim ca, 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 sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă

pe care o puteţi primi.

Data_ 02_/_07_/_2021
CAZAC AUREL, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
SRL MOBICLASS

ANEXĂ LA OFERTĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de transfer bancar în cuantum de
5% din suma contractului cu TVA
3.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate va fi conform cerintelor solicitate si

anume:
*Termenul de garanție a lucrărilor executate va fi de 5 ani din data

semnării procesului-verbal

de recepţie la terminarea lucrărilor,

fără obiecții.
*Termenul de garanție al ferestrelor și ușilor va fi de 10 ani din data
semnării procesului-verbal

de recepţie la terminarea lucrărilor,

fără obiecții.
*După expirarea termenului de garanție a lucrărilor de 5 ani va fi
semnat procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor, fără obiecții.
4. Perioada de mobilizare este de 3 zile lucrătoare din data solicitării scrise al
Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore
Vieru nr.1.

5.

Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor, de la data semnării

contractului, 3 zile calendaristice

Ofertant,
SRL MOBICLASS
(semnătura autorizată)

