OFERTĂ
Către

Banca Națională a Moldovei

;

MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1

.

(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1.

Examinînd

documentaţia

standard

pentru

elaborarea

şi

prezentarea

ofertei,

subsemnaţii,_____________Iacovlev Iurie în calitate de administrator_____________________
reprezentanţi ai ofertantului ______________,,Carnals Grup” S.R.L_______________________
(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată, să executăm Lucrări de reparație și de renovare a acoperișului garajului
amplasat în curtea BNM ;
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

605 127,89 (Șase sute cinci mii o sută douăzeci și șapte lei, optzeci și nouă bani)
lei,
(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de
121 025,58 (O sută douăzeci și unu mii
douăzeci și cinci lei, cincizeci și opt bani)
lei.
(suma în litere şi în cifre)

2.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît
mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de executare anexate în 2 luni; 60 (șaizeci)
zile calendaristice.
(perioada în litere şi în cifre)

3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______90(Nouăzeci)
____________ zile, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi
(durata în litere şi în cifre)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
5.

Alături de oferta de bază:
[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”;
  nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
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6.

Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să

constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei.
7.

Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe

care o puteţi primi.

Data

25

/

06

/

2021

/

_________Iacovlev Iurie_______________, în calitate de
_________Administrator_______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_______________________________SRL ,,Carnals Grup”________________________________
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0___ (% din preţul total ofertat).

2.

Garanția de buna executare va fi constituită sub formă

în cuantum de 5 % (din preţul total ofertat) și constituie

Transfer la contul benificiarului
36 307,67

,

mii lei.

3.

Perioada de garanţie pentru lucrările executate

4.

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data

5

ani.

începerii executării) _____________3_______________ zile calendaristice.
5.

Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)

_____________3________________ zile calendaristice
Ofertant,
_______________________
(semnătura autorizată)

