ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa S.R.L. KVM CONS, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str.
Râşcanu Dumitru, 12/V, ap.(of.)16, (c/f 1010600042392), reprezentată legal prin Administrator
dl Cojocaru Vasile
ÎMPUTERNICIM
Prin prezenta pe dl Dumitru Axentii, domiciliat în Republica Moldova, Chișinău, str. Schinoasa
nr. 27, identificat cu buletin de identitate nr. A01122252 din 06.07.2011, avînd funcția de
director al SC FOREMCONS SRL, să ne reprezinte la procedura de licitație publică nr. ocdsb3wdp1-MD-1659101272402 pentru implementarea proiectului Lucrări de amenajare
parcări stradale în centrul istoric al or. Chişinău, Lot 1 În îndeplinirea mandatului său
mandatarul va avea următoarele drepturi:
a) Să semneze oferta în numele Asocierii ”ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.R.L.
KVM CONS “
b) Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu
participarea la procedura de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1659101272402
c) Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele
rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii și în perioada implementării
contractului (inclusiv situațiile de execuție).
d) Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de comisia de evaluare în timpul
desfășurării procedurii.
e) Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
f) Să semneze contractul în numele și pentru Asociere.
g) Să respecte și să primească instrucțiuni în numele subscrisei în legătură cu execuția
contractului.
Prin prezenta împuternicire, mandatul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea
subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Director S.R.L. KVM CONS
Cojocaru Vasile
Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2022.08.25 18:44:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

_______________________ 25.08.2022

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2022.08.26 08:58:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Numele si prenumele:

Dumitru Axentii _________________________

Autorizat să semneze
această ofertă în numele:

”ASOCIEREA SC FOREMCONS SRL & S.R.L. KVM
CONS & S.C Nouconst SRL”

Locul si data:

Chișinău, 25/08/2022

