FORMULARUL F3.1
OFERTĂ
Catre
IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moșneaga”

Stimaţi domni,
1.

Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul
CAZAC AUREL, reprezentant ai ofertantului

„SRL MOBICLASS”, ne oferim ca, în

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executăm Uși din aluminiu, Pereți sandwich și ferestre (inclusiv instalare)

REPETAT pentru suma de 444 296,50 lei fără TVA,

si suma de 533 155,80 lei cu TVA.
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 urmeaza să fie efectuate ,
conform termenilor si conditiilor de prestare/executare solicitati de autoritatea contractanta,
si anume Pe parcursul anului 2022, în termen de până la 30 de zile de la solicitare.
3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv pînă la
data de 26-11-2022 , şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi 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:
- nu depunem ofertă alternativă.

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_23_/_09_/_2022
CAZAC AUREL, în calitate de administrator legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
SRL MOBICLASS

ANEXĂ LA OFERTĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preţul total ofertat).

2. Garanţia de bună executie este de 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de
achiziții publice.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 5

ani (pentru uși/ geamuri/ perete si

accesorii).
4.

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

data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5.

Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor, de la data semnării

contractului, 3 zile calendaristice

Ofertant,
SRL MOBICLASS
(semnătura autorizată)

