Formularul de Ofertă pentru Cererea Ofertelor de
Prețuri și Licitației Deschise
Data: 14.12.2018 15:56
Procedura de achiziție Nr./Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1542981714969
Către: Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale ( IDNO/Cod fiscal: 1007601000791)
Termeni de utilizare MTender: Termenii Generali de Utilizare a sistemului MTender pentru Clienți și
Operatorii economici
Rapid Link SRL ( IDNO/Cod fiscal: 1007600035161) declară că:
Am examinat și nu avem rezerve la Documentația de atribuire, inclusiv clarificările și
amendamentele emise.
Intenționăm să participăm în mod individual, sau
Ne bazăm pe capacitatea terților pentru a îndeplini criteriile privind capacitatea economică și
financiară sau capacitatea tehnică și profesională și subcontractăm aceste părți terțe în vederea
executării contractului;
Intenționăm să subcontractăm o parte din contract, dar nu ne bazăm pe capacitatea
subcontractanților pentru a îndeplini cerințele de calificare;
Noi Rapid Link SRL (IDNO/Cod fiscal: 1007600035161), membrii consorțiului și terții, dacă este
cazul, în calitate de ofertant/ofertant asociat declarăm pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi subsancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
nu cădem sub incidența temeiurilor de excludere în conformitate cu art. 18 din Legea nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice, nu suntem pe lista de interdicțieși ne conformăm așa cum este
prevăzut de art. 25 din Legea nr.131 din 03.07.2015 cu cerințele de calificare și selecție, cum sunt
specificate în anunțul de participare, invitația de participare sau documentele de atribuire
și
furnizăm dovezi preliminare în declarație, inclusiv declarațiile membrilor consorțiului și aleterților,
dacă este cazul .Dacă este selectat pentru atribuirea contractului, vom colecta și dezvălui
documentele sau certificatelejustificative, la cererea clientului și în termenele stabilite de Client în
notificarea preliminară de atribuire.
Ne obligăm să furnizăm Clientului: Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (IDNO/Cod fiscal:
1007601000791),în conformitate cu documentele de atribuire, următoarele Bunuri, Servicii sau
Lucrări, "18300000-2" astfel cum este propus în propunerea tehnicăla prețurile înscrise în
propunerea financiară și în conformitate cu Termenii și Condițiile Contractului reflectate în
documentele de atribuire.
Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 16991039.10 MDL;
Oferta noastră va rămîne valabilă pentru o perioadă de maxim 90 de zile începînd cu data-limită
pentru depunerea ofertei în conformitate cu anunțul de participare și va rămâne obligatorie şi va
putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
Noi, Rapid Link SRL (IDNO/Cod fiscal: 1007600035161), membrii consorțiului și terții, dacă este
cazul, Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art.74
din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
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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.
Nu participăm ca Operator Economic sau ca partener într-o societate civilă, consorțiu sau asociație
în mai mult de o ofertă în cadrul acestei licitații, în afară de ofertele alternative, dacă sunt depuse și
permise;
Înțelegem că această Ofertă, împreună cu notificarea de atribuire, va constitui un Contract
obligatoriu între noi până la elaborarea, executarea sub formă de document electronic și
înregistrarea unui Contract oficial în registrul contractelor al Trezoreriei de Stat, dacă este cazul.
Declarăm consimțământul neviciat și fără echivoc cu privire la:
Termenii generali de utilizare a MTender;
verificarea declarației pe proprie răspundere, Documentului Unic de Achiziție European, precum și a
oricăror documente justificative sau certificate furnizate direct prin intermediul serviciilor automate
ale MTender de accesare bazelor de date ale autorităților publice sau ale terților, în Republica
Moldova și atunci când este necesar în statele membre ale Uniunii Europene;
toate informațiile cu caracter personal furnizate pentru a fi prelucrate în MTender numai în scopuri
legitime legate de procedura de achiziție publică,cu respectarea nivelului cerut de securitate și
tratate ca fiind confidențiale în conformitate cu Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu
caracter personal ale Republicii Moldova.

