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Beneficiar: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Adresa: MD-2005, Republica Moldova, mun.Chişinău, str. Grigore Vieru 22/2
Oficiul Băncii: OTP Bank S.A.
Adresa: MD - 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 81A
Data: 28 iulie 2022
GARANŢIE DE OFERTĂ Nr. LG/98745397100
OTP Bank S.A., adresa juridică MD - 2012, bd. Ştefan cel Mare, 81A, mun. Chişinău, Republica Moldova a fost
informată că F.C.P.C. „DataControl” S.R.L. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către
Dvs. la data de 29 iulie 2022 (numită în continuare „ofertă”) privind achizitionarea Dispozitivelor medicale,
conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 7), conform
anunțului de participare nr. ocds-b3wdp1-MD-1655881859284 din 22.06.2022.
La cererea Ofertantului, noi, OTP Bank S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice
sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: 118 820.00 (una sută optsprezece mii opt sute douăzeci)
MDL la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi
anume:
a) şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenuluilimită de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să
prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie
specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie.
Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei
înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs.
la solicitarea Ofertantului.
Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de 16 noiembrie 2022 (inclusiv).

Cu respect,
Șef Secție Suport SME,
Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii,
OTP Bank S.A.
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Nina Stihii

Executor:
Petru Scutari
Tel: (022) 812-470

Această garanție a fost emisă în format electronic și constituie un document electronic original. Autenticitatea și integritatea semnăturii electronice, urmează
să fie verificată prin intermediul platformei electronice https://msign.gov.md. În cazul când validarea semnăturii electronice nu poate fi efectuată, vă rugam să
ne contactați prin email către tradefinance@otpbank.md. La imprimarea pe hârtie, se va obține o copie a acestui document.
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