FORMULARUL OFERTEI (F3.1)
Data, ora: conf. SIA “RSAP”
Licitaţia SIA “RSAP”
Id: ocds-b3wdp1-MD-1622097076682
Către: IMSP SCM Sf.Treime
şi SRL „Villa Prodotti” declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de licitaţie, inclusiv
modificările nr. b) SRL „Villa Prodotti” se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitaţie şi
condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi de formare a preţurilor, următoarele bunuri şi/sau
servicii produse alimentare. Denumirea bunurilor conform ofertei [Șold de pasăre/găină/pui broiler
fără spate; Fileu de pasăre/găină/pui broiler;]
Lot 2: Șold de pasăre/găină/pui broiler fără spate.
c) Suma totala al ofertei fără TVA constituie: 192 500,00 Lei
d) Suma totala al ofertei cu TVA constituie: 231 000,00 Lei
Lot 3: Fileu de pasăre/găină/pui broiler.
c) Suma totala al ofertei fără TVA constituie: 183 050,00Lei
d) Suma totala al ofertei cu TVA constituie: 219 660,00 Lei

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8.,
începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne
obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL „Villa Prodotti”se angajează să obțină o
Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a
contractului de achiziție publică.
g) Nu sântem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate
cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor
legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.
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