Anexa nr.__
la Documentaţia standard nr.____
din “___” ____________ 20_

PROPUNEREA FINANCIARĂ
Către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie.
Stimați domni,
1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
Varinschii Alexandru reprezentant ai ofertantului Varincom SRL ne oferim ca, în conformitate
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm lucrarea Lucrări
de amenajare parcări stradale în centrul istoric al or. Chişinău, Lot 1 pentru suma fără
TVA de 7 910 837 lei (șapte milioane nouă sute zece mii opt sute treizeci și șapte lei),
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 582 167 lei (un milion cinci sute
optzeci și două mii o sută șaizeci și șapte lei).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de executare anexat în 6 (șase) luni lucrătoare.
3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să
constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard
pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă
pe care o puteți primi.
Data 29 august 2022
Varinschii Alexandru,
în calitate de Administrator,
legal autorizat să semnez oferta pentru
și în numele Varincom SRL
________________________ L.Ș.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenori 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive directe
din plata cuvenita pentru facturile înaintate in cuantum de 2,00 % (din prețul total
ofertat) și constituie 189,86 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la
data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
__3__ zile calendaristice

Varinschii Alexandru,
în calitate de Administrator,
legal autorizat să semnez oferta pentru
și în numele Varincom SRL
________________________ L.Ș

