Formularul ofertei (F3.1)
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor
permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul
acestuia.]
Data depunerii ofertei: “26 ” Mai 2021
Procedura de achiziţie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1620301245458
Anunţ/Invitaţia de participare Nr.: ______________________________
Către: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
[numele deplin al autorităţii contractante]

S.R.L. MV-AUTOKING

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările
nr. ___________________________________________________________.
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) S.R.L. MV-AUTOKING
[

____________________se angajează să presteze, în

[denumirea ofertantului]

conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preţ,
următoarele bunuri/servicii:
Lista loturilor
Pompă alimentară SAVIEM 797-07 (25311010)
Set motor Saviem (6piston+6cămașă) inclusiv segmenti piston

buc
set

52
10

Cuzineți biela R1 (0,25) + STD
Cuzineți palier R1 (0,25) + STD

buc
buc

13
13

Set reparație muftă conectare frână față UAZ
Întrerupător de masa echivalent URAL 4320
Demaror SAVIEM 797
Set garnitură motor SAVIEM 797-07

buc
buc
buc
buc

208
26
36
52

Cilindru principal ambreaj SAVIEM
Cilindru principal frână G51
Furtun de combustibil combinată pompă secundă - filtru
combustibil
Furtun de combustibil combinat filtru de combustibil-piti
Furtun de combustibil rezervor-supapă electromagnetică

buc
buc

52
26

buc

52

buc
buc

52
52

c) Suma ofertei fără TVA constituie: 639195,00
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

Pompă alimentară SAVIEM 797-07 (25311010)
Set motor Saviem (6piston+6cămașă) inclusiv segmenti piston
Cuzineți biela R1 (0,25) + STD
Cuzineți palier R1 (0,25) + STD
Set reparație muftă conectare frână față UAZ
Întrerupător de masa echivalent URAL 4320
Demaror SAVIEM 797
Set garnitură motor SAVIEM 797-07
Cilindru principal ambreaj SAVIEM

39303,33
158333,33
24375,00
27083,33
27733,33
12133,33
147000,00
69333,33
51566,67

Cilindru principal frână G51
Furtun de combustibil combinată pompă secundă - filtru
combustibil

13000,00
23833,33

Furtun de combustibil combinat filtru de combustibil-piti
Furtun de combustibil rezervor-supapă electromagnetică

21666,67
23833,33

d) Suma ofertei cu TVA constituie: 767034,00
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

Pompă alimentară SAVIEM 797-07 (25311010)
Set motor Saviem (6piston+6cămașă) inclusiv segmenti piston
Cuzineți biela R1 (0,25) + STD
Cuzineți palier R1 (0,25) + STD
Set reparație muftă conectare frână față UAZ
Întrerupător de masa echivalent URAL 4320
Demaror SAVIEM 797
Set garnitură motor SAVIEM 797-07
Cilindru principal ambreaj SAVIEM
Cilindru principal frână G51
Furtun de combustibil combinată pompă secundă - filtru
combustibil

47164,00
190000,00
29250,00
32500,00
33280,00
14560,00
176400,00
83200,00
61880,00
15600,00
28600,00

26000,00
28600,00
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd
cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va
putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
Furtun de combustibil combinat filtru de combustibil-piti
Furtun de combustibil rezervor-supapă electromagnetică

f) În cazul acceptării prezentei oferte, S.R.L. MV-Autoking

[

(denumirea ofertantului]

(

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achiziţiile 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 legislaţiei în
vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
Nume: Veaceslav MITROFANOV
În calitate de:

Administrator
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: MV-AUTOKING
Adresa: Mun. Chisinau bul Moscovei 12/3 ap 14

Data: 26.05.2021

