Classification: Confidential

Beneficiar: DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT SECT. RĂȘCANI

Data emiterii: 09.07.2021

GARANȚIE DE OFERTĂ nr. 26003319 / 57038483
Stimați Domni,
B.C.„ProCredit Bank” S.A., număr de identificare de stat – cod fiscal 1007600059183, adresa:
MD2001, Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 65, of.901, numit în
continuare Garant, a fost informată că DENIADI SRL , IDNO: 1003600022839 (numit în continuare
„Ordonator”)
urmează să înainteze oferta către Dvs. (numită în continuare „ofertă”) pentru
livrarea/prestarea de Produse de igienă şi dezinfectare pentru necesitatea instituţiilor subordonate
pentru anul 2021, conform Licitației publice Nr.21040166, ID ocds-b3wdp1-MD-1622205792815 din
12.07.2021.
La cererea Ordonatorului, noi, B.C.„ProCredit Bank” S.A., ne asumăm un angajament de
plată față de DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT SECT. RĂȘCANI, numit în continuare
Beneficiar, în sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de 10500.00 ( Zece mii cinci sute) MDL.
Angajamentul Garantului este valabil în una din următoarele situații:
dacă după expirarea termenului de depunere a ofertei, Ordonatorul își retrage sau își modifică
cererea;
fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează
sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de
achiziție, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea
contractului de achiziţie.
Garantul își asumă angajamentul de a plăti Beneficiarului în limita sumei menționate mai sus,
după primirea cererii de plată în scris a Beneficiarului garanției, fără prezentarea documentelor
doveditoare, cu condiția menționării în cererea de plată a faptului realizării a uneia sau mai multor
situații din cele expuse mai sus.
Orice plată efectuată pe această garanție, va avea ca efect reducerea proporțională a
angajamentului Garantului.
Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câştigător, la primirea
de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului, în urma emiterii Garanţiei de bună
execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.
Garanția este valabilă până la data de 14.09.2021 și expiră în totalitate în mod automat în
cazul în care cererea Dvs. de plată scrisă, nu ne parvin până la această dată inclusiv, indiferent dacă
prezenta Garanție ne este restituită sau nu.
Toate litigiile apărute pe parcursul realizării prezentei garanții, se soluționează în conformitate
cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
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