FORMULARUL F3.1

OFERTĂ
Către CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI,
MUN.HÎNCEȘTI, STR.M.HÎNCU, 126
Stimaţi domni,
1. Examinând documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
reprezentanţi a S.A. „Drumuri Ialoveni” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
Lucrări de reparație a drumului L511 de acces spre s. Dragușenii Noi (trotuare)
COD CPV: 45233142-6
pentru suma de – 322 091,28 (trei sute douăzeci și două mii nouăzeci și unu, 28) lei MD fără TVA,
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de – 64 418,26 (șaizeci și patru mii patru
sute optsprezece,26) lei MD
suma totală va fi - 386 509,54 (trei sute optzeci și șase mii cinci sute nouă,54) lei MD inclusiv TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările
cât mai curând posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările pînă la 31
august 2021.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile,
respectiv până la data de 17.07.2021, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar “alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6.Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia
standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7.Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data completării 16.06.2021
Fiodor Vasilachii, în calitate de director interimar, legal autorizat să semnez oferta pentru S.A.
Digitally signed by Vasilachii Fiodor
Drumuri Ialoveni.
Date: 2021.06.17 09:27:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

_________________________

ANEXA LA OFERTĂ
1

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subantreprenor.
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub
forma:

Rețineri succesive
15 (% din preţul total ofertat)

în cuantum de:

57 977 lei

3

Perioada de garanţie

12 luni calendaristice

4

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii
dispoziţiei de începere a lucrărilor până la data
începerii execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (de la data semnării contractului)

3 zile calendaristice

2

5

Data completării

16 iunie 2021

Semnat:
Nume:

Fiodor Vasilachii

Funcția în cadrul firmei

Director interimar

Denumirea firmei

Drumuri Ialoveni S.A.

0 (% din preţul total ofertat)

10 zile calendaristice

